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LUKU 1. OPETUSSUUNNITELMA MAUNULAN YHTEISKOULUSSA 
Maunulan yhteiskoulu on yksityinen oppilaitos ja kaupungin sopimuskoulu, joka toimii 

aktiivisessa yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa tarjoten koulutusta 

lähialueen nuorille. Rakennamme yhdessä muiden Helsingin koulujen kanssa 

tulevaisuuden koulua, jossa oppiminen nähdään avoimena, joustavana ja yhteisöllisenä. 

Kaikki tilat ovat oppimisen tiloja ja teknologia sulautuu luontevaksi osaksi 

oppimisympäristöä. 

 

1.1. Opetussuunnitelman rakenne 

Opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelmien 

pohjalta painottaen helsinkiläisiä näkökulmia. Opetuskielet ovat suomi ja kansainvälisillä 

luokilla pääsääntöisesti englanti.  

Oppilailla sekä vanhemmilla on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

opetussuunnitelman laadintaan. Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat 

opetussuunnitelma-osuudet on laadittu yhteistyössä kaupungin sekä yksityiskoulujen 

moniammatillisen ohjausryhmän kanssa. 

 

1.2. Koulun arviointi ja kehittäminen 

Koulu suunnittelee sekä arvioi toimintaansa lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa ja -

kertomuksessa. Arviointi perustuu oppiainekohtaisiin opetussuunnitelman perusteisiin 

sekä perusopetuksen laatukriteereihin, joita suunnitellaan sekä kehitetään yhdessä 

kaikkien koulun toimijoiden kanssa. 

 

1.3. Tuntijako 

Koulukohtainen tuntijako on laadittu valtioneuvoston 422/2012 asetuksen pohjalta. 

Suomenkielisillä luokilla B1 – ruotsia opetetaan yläluokkien aikana kaksi vuosiviikkotuntia 

yli valtakunnallisen minimin.  

Yleisluokkaa sekä painotusluokkia koskevat tuntijaot ovat liitteissä 1-4. 
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1.4. Kieliohjelma 

Koulussamme tarjotaan A1-kielinä englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Saksan, 

ranskan ja venäjän ryhmät perustetaan, mikäli oppilaita on vähintään 12. B1-englantia 

opiskelleet integroidaan 7.-vuosiluokan aikana A2-englannin ryhmään. 

Kansainvälisillä luokilla sekä suomi äidinkielenä että suomi toisena kielenä opetuksen 

vähimmäistuntimäärä on 13. 

 

1.5. Painotukset 

Koulumme soveltuvuuskoepainotuksia ovat matematiikka, liikunta ja englannin kieli. 

Painotusluokkien soveltuvuuskokeet ovat yhteisiä kaupungin painotusluokkien kanssa. 

Koulun sisäisinä painotuksina ovat musiikki ja kuvataide.  
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LUKU 2 KOULUTYÖN PERUSTA 
 

Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta ja luo perustan 

oppilaiden yleissivistykselle. Opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka perustuu 

valtakunnallisesti yhtenäisiin perusteisiin ja koostuu kaupungin yhteisistä ja 

koulukohtaisista osuuksista. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 

mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.  Opetuksessa 

tehdään tiivistä yhteistyöstä kotien kanssa. Oppilaalla on oikeus saada 

opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja 

koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetusryhmät muodostetaan siten, että 

opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus sekä sen edellyttämät oppikirjat ja muu 

oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta 

opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt 

opintososiaaliset edut ja palvelut. 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 

etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, sukupuolisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perusteella. Jokaisella on sukupuoleen katsomatta samat 

mahdollisuudet koulutukseen.  Opetuksen ja siinä käytettyjen materiaalien tulee tukea 

tasa-arvolain toteutumista. 

Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka edellyttävät 

jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen mukaan lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat 

yleisperiaatteet ovat lapsen edun ensisijaisuus, yhdenvertaisuuden periaate, lapsen oikeus 

suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä osallisuuden periaate eli lapsen oikeus 

ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi. 

 

2.1. Perusopetuksen arvoperusta Maunulan yhteiskoulussa 

Maunulan yhteiskoulun arvoperustan keskiössä on nuoren edun ensisijaisuus. Tätä 

tukevat turvallinen kasvu ja oppiminen, kestävä tulevaisuus, rikastuva monimuotoisuus ja 

rakentava yhteisöllisyys. Opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta muodostavat yhteisön, 
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joka toteuttaa arvopohjaa yhdessä. Kaikkien tulee voida kokea olonsa hyväksi ja 

turvalliseksi koulussa. Erilaiset persoonallisuudet ja tavat oppia huomioidaan 

kokonaisvaltaisesti. 

 

Kuva 1. Arvoperusta. 

 

2.2. Oppimiskäsitys  

Maunulan yhteiskoulussa oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena, yhteisöllisenä ja 

vuorovaikutuksellisena prosessina. Oppiminen on tavoitteellista ja sitä tapahtuu kaikkialla. 

Kaikki tilat ovat oppimisen tiloja. 
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Oppiminen on ajattelussa, asenteissa ja strategioissa tapahtuvaa joustavaa muutosta. 

Oppiminen on oivallusta, ymmärrystä, tietojen ja taitojen uudenlaista yhdistymistä ja 

tietorakenteiden järjestymistä. Tämä edellyttää uusien käsitteiden omaksumista sekä 

käsitysten laajentumista ja syventymistä. 

Oppiminen on aktiivista ja päämääräsuuntautunutta, ongelmanratkaisua sisältävää 

toimintaa, jossa annetaan tilaa myös elämyksille ja tunteille. Yksilö rakentaa omaa 

ainutlaatuista, koko eliniän muovautuvaa käsitystään ympäröivästä maailmasta ja siinä 

vallitsevista lainalaisuuksista vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja toisten ihmisten kanssa. 

Oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan ainekohtaisissa 

opetussuunnitelmissa. 

 

2.2.1 Oppimisprosessi 

Oppimisprosessissa on olennaista tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilas 

tuottaa mielekästä ja merkityksellistä tietoa ja taitoja itselleen sekä yksin että yhdessä 

toisten kanssa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein 

pitkäjänteistä ja tavoitteellista harjoittelua. 

Hyvä oppimisprosessi on innostava, leikkisä, kokeileva ja herättää uteliaisuutta. Oppilasta 

rohkaistaan esittämään omaperäisiä ideoita, kysymään ja kyseenalaistamaan sekä 

argumentoimaan. Yhdessä tekeminen, ideoiden rohkea kehittely ja jakaminen ovat 

lähtökohtana innovatiiviselle oppimiselle ja uusien ideoiden syntymiselle. Oppilaat 

motivoituvat elämän mittaiseen oppimiseen. 

Koulussa on kannustava, avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki oppivat ja kehittyvät. 

Pedagogista osaamistaan ja asiantuntemustaan käyttäen opettaja vastaa 

oppimiskokonaisuuden ohjauksesta sekä luo puitteet ajattelun kehittämiseksi. Koulussa ja 

vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen raja hälvenee. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa tiedot ja 

taidot yhdistyvät monialaisesti. Oppiminen autenttisissa tilanteissa vahvistuu, mikä auttaa 

soveltamaan ja yhdistämään koulussa opittuja tietoja ja taitoja arkielämään. 

 

2.2.2 Tiedonkäsitys 

Oppiminen tulevaisuuden koulussa perustuu käsitykseen siitä, että tietoa on kaikkialla, se 

muuttuu kaiken aikaa ja on verkostojen välityksellä vapaasti kaikkien saatavilla sekä 
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muokattavissa. Tiedon luotettavuuden kriittinen arviointi korostuu. Tiedon merkityksellisyys 

vahvistuu, kun se on osa oppilaan tietorakenteita ja ajattelun taitoja.  

Nykypäivänä informaatio on yhä pirstaleisempaa, ja lähteiden moninaisuus sekä oman 

kokemuksen tuoma tieto tuo haasteita oppimiseen. Tarvitaan taitoa hahmottaa 

kokonaisuuksia sekä erottaa olennainen tieto epäolennaisesta. Ymmärretään, että uusi 

tieto limittyy ja rakentuu jo opitun päälle. Tiedon hankinnan ja hallinnan sekä soveltamisen 

taidot korostuvat. Oppilaat kykenevät myös itse tuottamaan tietoa ymmärrettävässä 

muodossa. 

 

2.2.3 Yhteisöllinen oppiminen 

Koulu on monenlaisten oppijoiden yhteisö, jossa arvostetaan jokaisen jäsenen rakentavaa 

osallisuutta. Yhdessä oppiminen edistää luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun 

taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. 

Yhteisöllinen oppiminen luo pohjaa yksilön sosiaaliselle kasvulle ja vastuulliselle 

toiminnalle tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenenä. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen osallisuus. 

Tietotekniset välineet ja alustat perinteisten opetusmenetelmien tukena mahdollistavat 

yhteisöllisen oppimisen uudella tavalla. Samalla ne lisäävät jokaisen vastuuta omasta 

oppimisprosessista.  

 

2.2.4 Oppimisstrategia 

Oppimisstrategiat ovat tietojen ja taitojen hankkimiseen, käsittelyyn ja mieleen 

palauttamiseen liittyviä prosesseja. Ne ovat yksilöllisiä ja helpottavat oppimista ja opitun 

soveltamista uusissa tilanteissa. Monipuolisten oppimisstrategioiden omaksuminen ja 

tiedostaminen antaa pohjan niiden valitsemiselle ja hyödyntämiselle. 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle 

oppimiselle. Minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia 

tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten 

oppimisstrategioiden valinnassa ja niiden toimivuuden arvioinnissa. Opettaja tarkastelee 

myös omaa ohjaustapaansa ja sopeuttaa ohjauksensa oppilaiden erilaisten tarpeiden ja 

oppimistilanteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja.  
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LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 
 

3.1. Perusopetuksen tehtävä 

Maunulan yhteiskoulu edistää toiminnassaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. Opetus- ja kasvatustyössä noudatetaan inkluusion periaatetta; 

koulun toiminta on esteetöntä ja se mahdollistaa kaikkien oppilaiden hyvän oppimisen. 

Koulussa edistetään monipuolista kulttuurista osaamista ja tuetaan oppilaita oman 

kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Koulun erityisyys ja yli 

satavuotiaat perinteet huomioidaan arjessa ja juhlissa. 

Koulun tehtävänä on myös edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä tukea 

oppilaan kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Oppilaan myönteistä 

identiteettiä sekä yksilönä ja oppijana että myös yhteisön jäsenenä vahvistetaan. 

 

3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, koulun toiminta-ajatus 

Maunulan yhteiskoulun tehtävänä sopimuskouluna on toimia osana Helsingin kaupungin 

peruskouluverkkoa. Koulu toimii Maunulan alueen lähikouluna, ja myös painotusluokkien 

oppilaat tulevat pääasiassa Helsingistä. Koulu tarjoaa kattavat peruskoulupalvelut 

yläluokille ja peruskoulun lisäluokille. Peruskoulun rinnalla samassa rakennuksessa toimii 

Maunulan yhteiskoulun lukio ja Helsingin matematiikkalukio. Peruskoulu ja lukio tekevät 

tiivistä yhteistyötä. 

Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea nuorten kasvua 

tasapainoisiksi ihmisiksi, joilla on terve itsetunto. Koko koulun henkilökunta yhteistyössä 

vanhempien kanssa osallistuu kasvatustehtävään, ja oppilaan kokonaisvaltaista 

hyvinvointia tuetaan turvallisessa ympäristössä. 

Opetuksen tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle 

sekä maailmankuvan avartumiselle. Oppilasta kannustetaan oman ajattelun 

kehittämiseen. Tähän tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että oppiainerajat 

ylittävää ja yhdistävää osaamista. 
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Kaiken toiminnan tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. 

3.3. Laaja-alainen osaaminen 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja oman 

tahtotilan muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa 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 tarve lisääntyy ympäröivän maailman muutosten myötä. 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 hyödyntää oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä. Osaamisen 

kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, 

miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. 

Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä 

kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän 

elämäntavan edellyttämää osaamista oppilaiden ikäkausi huomioiden. Erityisen tärkeää on 

rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatuisuutensa, omat vahvuutensa ja 

kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään. 

 

3.3.1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle 

oppimiselle. Minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia 

tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. 

Ajattelun taidot ovat laaja-alaista osaamista, jota oppilas tarvitsee tiedon hallintaan, 

käyttämiseen ja soveltamiseen sekä uuden tiedon luomiseen, ongelmanratkaisuun, 

päättelyyn ja päätöksentekoon. Nämä taidot ovat keskeisiä kaikkien oppiaineiden 

opiskelussa koko perusopetuksen ajan. 

Tiedon siirtämisen sijaan opiskelussa painotetaan erilaisten ajattelun taitojen harjoittelua, 

jolloin opiskeltava tietosisältö on väline taitojen kehittämiselle. Ymmärrys eri oppiaineiden 

sisällöistä ja niiden välisistä suhteista syvenee ja monimuotoistuu. 
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Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. 

Oppilaita kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun, jolloin 

oppilaat voivat käyttää mielikuvitustaan ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja 

yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 

kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen 

iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun. Ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppilas saa monipuolisesti palautetta koko 

oppimisprosessin ajan ja taitojen kehittyminen tehdään näkyväksi. 

 

3.3.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Helsingissä oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja 

kielellisesti moninainen. Monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttää toisten 

kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja 

keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. 

Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen suomen- ja 

ruotsinkielistä kulttuuriperintöä sekä omia kulttuurisia, katsomuksellisia ja kielellisiä 

juuriaan. He ymmärtävät oman taustansa merkityksen ja oman paikkansa sukupolvien 

ketjussa. Oppilaat tunnistavat sen, miten eri kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat 

yhteiskunnassa ja arjessa sekä miten media muokkaa kulttuuria. He oppivat myös 

välittämään, muokkaamaan sekä luomaan kulttuuria ja perinteitä. 

Oppilaat oppivat kehittämään vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitojaan sekä itseilmaisuaan 

kielestä riippumatta. Oppilaat oppivat argumentoimaan ja esittämään mielipiteensä 

rakentavasti. He osaavat asettua toisen asemaan sekä tarkastella asioita ja tilanteita eri 

näkökulmista. 

Oppilaat oppivat ilmaisemaan tunteitaan, näkemyksiään, ajatuksiaan ja ideoitaan eri 

tavoin. Oppilaat saavat rohkeutta esiintyä eri tilanteissa ja olla luovia. Oppilaat osaavat 

käyttää kielellisiä, kehollisia, visuaalisia sekä musiikin keinoja ilmaisussaan. Oppilaat 

tutustuvat taiteen eri ilmenemismuotoihin ja löytävät nautintoa ja iloa niistä. Oppilaita 

ohjataan tarkkailemaan ympäristöään ja tekemään havaintoja sen esteettisyydestä. 
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3.3.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on 

terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista sekä arjen tilanteissa toimimisesta, 

kuluttamisesta ja oman talouden hallinnasta. 

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 saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä, kehittää 

tunnetaitojaan ja kasvaa huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon 

tärkeyden. 

Oppilaat oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjen hallintaa ja itsesäätelyä. 

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtimista eri 

tilanteissa, myös liikenteessä. Arjen rytmi ja rutiinit edistävät terveyttä. 

Oppilaita ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tilanteeseen sopivalla 

tavalla. Lisäksi heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit 

sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan sekä fyysisessä 

ympäristössä että sosiaalisessa mediassa. 

Oppilaat saavat perustietoa ympärillä olevasta teknologiasta ja sen kehityksestä sekä 

vaikutuksista eri elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta oman 

elämänsä teknologisiin valintoihin. 

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 

huolehtimiseen ja sen suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen 

sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan 

kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. 

 

3.3.4 Monilukutaito 

Monilukutaidolla tarkoitetaan monenlaisten viestien tulkitsemisen, tuottamisen ja 

arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilasta ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia 

viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito on kykyä 

hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja 
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tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja 

oppimisen taitojen kehittymistä. Monilukutaidon kehittämiseen kuuluu aina myös eettisten 

kysymysten tarkastelua ja pohdintaa kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. 

Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja kuten peruslukutaito, kirjoitustaito, 

numeraalinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja digitaalinen lukutaito. Laajaan 

tekstikäsitykseen perustuen tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, 

auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien 

avulla. Viestejä voidaan ottaa vastaan ja välittää esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, 

painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Oppilaat voivat harjoittaa 

taitojaan erilaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa kohti eri tiedonalojen kielen ja 

esitystapojen hallintaa. Taidon kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä 

hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden yhteistyötä. 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. 

 

3.3.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalais- ja työelämätaito ja osa 

monilukutaitoa. Perusopetuksessa se on oppimisen kohde ja väline. Kaikilla oppilailla on 

mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Digitaalisuutta 

hyödynnetään suunnitelmallisesti kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

Tavoitteena on: 

● taito käyttää erilaisia laitteita ja ohjelmistoja 

● keskeisten käsitteiden hallinta 

● taito etsiä ja hyödyntää tietoa 

● vuorovaikutustaidot 

● tieto- ja viestintäteknologian vastuullinen käyttö 

● turvallisuus 
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● ergonomia  

Työskentelyssä tuetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta ja heitä ohjataan itselle sopivien 

työtapojen ja oppimisstrategioiden löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian avulla 

oppilaat voivat tehdä omia ajatuksiaan, ideoitaan ja oppimistaan näkyviksi sekä kehittää 

ajattelun ja oppimisen taitoja. Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa, esimerkiksi virtuaalisen kanssakäymisen 

muodossa. 

Oppilaat oppivat tuntemaan erilaisia tietoteknologian sovelluksia ja käyttötarkoituksia. 

Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja 

yhteiskunnassa, ja mistä johtuu, että näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. 

Oppilaat oppivat arvioimaan tietoteknologian vaikutusta kestävään kehitykseen ja 

toimimaan vastuullisina kuluttajina. He oppivat hahmottamaan digitalisaation merkitystä, 

mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

 

3.3.6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaat saavat perusopetuksessa valmiuksia ja kokemuksia, jotka edistävät kiinnostusta 

ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaita opetetaan tuntemaan 

yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita ja toimintatapoja. 

Koulussa opetellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä 

toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 

oppilaita ohjataan suunnittelemaan työprosesseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja 

tekemään johtopäätöksiä. Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin 

avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti sekä kohtaamaan myös 

epäonnistumisia ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn 

loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen. 

Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta ja 

yhteistyöstä sekä koulun että koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan 

työelämässä tarvittavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa. Helsingissä on 

erilaisia ja monipuolisia vaihtoehtoja yritystoimintaan tutustumiseen sekä koulujen ja 

yritysten yhteistyöhön. Tavoitteena on auttaa oppilasta oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden 

merkitys, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oma vastuu yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 
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Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia 

yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen 

merkitys oman työuran kannalta. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia 

kiinnostuksen kohteita ja tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti. 

 

3.3.7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Perusopetuksen aikana oppilaille syntyy luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä 

motivaatio ja taito toimia kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Oppilaat saavat 

valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden 

arviointiin ja muuttamiseen kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas kehittää 

ekososiaalista sivistystään ja oppii ymmärtämään omien valintojensa ja tekojensa 

merkityksen paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. 

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opetus tarjoaa mahdollisuuden luovuuteen ja 

uusien innovaatioiden ja ideoiden kehittelyyn ja niiden toteutukseen.  Oppilaat saavat 

tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja -

keinoista. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja 

vastuullisuutta. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun näkökulmista. 

Kestävän tulevaisuuden oppimisympäristö kehittää oppilaan herkkyyttä ymmärtää 

ympäristön muutoksia.. 

Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa keskeistä on yhteinen ja yksilön oma vastuunotto 

itsestä, toisista ja ympäröivästä maailmasta, sekä taito elää muuttuvassa ja epävarmassa 

maailmassa. Tähän liittyy muutokseen sopeutumisen kyky sekä uusien ratkaisujen 

etsimisen ja joustavan ajattelun ja toiminnan taito. Kestävään tulevaisuuteen 

kasvattaminen rakentaa oppilaan kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä ja 

ymmärrystä niistä asioista, joista hyvä ja merkityksellinen elämä koostuu. 
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LUKU 4 PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
 

4.1. Yhteisöllinen toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen sekä yhteisöllisten rakenteiden, 

toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää 

oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa ja joka rakentaa luottamusta 

ja kunnioitusta kaikkien yhteisössä toimivien kesken. Tämä mahdollistaa kiireettömän ja 

rauhallisen koulun.  

Toimintakulttuurin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja 

vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava 

keskustelu. Toimintakulttuuriin kuuluu yhteistyö huoltajien ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aito mukanaolo yhteisön kehittämisessä. 

Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta koulutyöstään. Vastuuseen kuuluu myös 

vapaus valita itselle sopivia työtapoja päämäärän saavuttamiseksi. Huoltajia kutsutaan 

yhteisiin tilaisuuksiin keskustelemaan koulun kehittämisestä ja heille annetaan 

mahdollisuus osallistua retkien ja toiminnan suunnitteluun. Koulu toimii tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. 

Toimintakulttuuri lähtee henkilökunnan, oppilaskunnan ja tukioppilaiden esimerkistä.  

Oppilaiden omaa roolia ja aktiivisuutta kouluyhteisön rakentamisessa korostetaan. 

Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja 

tapoja. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden 

tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.  

Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin 

käytäntöihin. Vastuu toimintakulttuurin kehittämisestä on kaikilla kouluyhteisön jäsenillä. 

Johtamisella on keskeinen merkitys yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä työyhteisön 

vahvan ammatillisuuden rakentamisessa ja kehittämisessä. Jokainen työyhteisön jäsen 

sitoutuu yhteisiin arvoihin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Valtakunnallisia 

kyselyitä täydennetään tarvittaessa koulukohtaisilla kyselyillä tavoitteiden toteutumisen 

arvioimiseksi. 
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4.1.1 Oppiva yhteisö 

Koulu on oppiva yhteisö, joka kehittyy kriittisen ja rakentavan dialogin avulla. Oppivan 

yhteisön keskeisiä jäseniä ovat oppilaiden itse valitsemat oppilaskunnan hallitus ja 

tukioppilaat. Yhteisössä jaetaan osaamista, kehitytään ja kasvetaan yhdessä. Oppilaille 

tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oppimisen suunnitteluun ja arviointiin. Jokaisella on 

mahdollisuus kehittää omia vahvuuksiaan. Lähtökohtana on luottamus, jolloin yhdessä 

voidaan rohkeasti tutkia, kokeilla, ottaa riskejä, erehtyä ja onnistua. Ilmapiiri kannustaa 

yrittämään ja hyväksyy myös siinä epäonnistumisen. Tavoitteiden pohdinta, oman työn 

säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. 

Oppivassa yhteisössä johtaminen on jaettua ja johtaa aitoon vaikuttamiseen, osallisuuteen 

ja yhteisiin päämääriin sitoutumiseen. 

 

4.1.2 Hyvinvointi ja turvallisuus 

Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kuuluu kaikille kouluyhteisössä. 

Kodin ja koulun yhteistyöllä on tässä keskeinen rooli. Yhteisön jäsenille syntyy sosiaalisen, 

fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden kokemus, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Jokaisella 

on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan rakentavalla ja koko yhteisön hyvinvointia 

edistävällä tavalla. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria. 

Koulun rakenteet ja käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. 

Liikkuminen ja muu toiminnallisuus ovat luonteva osa jokaista koulupäivää, mitä tuetaan 

myös välituntitoiminnalla. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja 

tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. 

Turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen toimintakulttuuri tukee opettajan ja oppilaan välistä 

sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää oppilaan pystyvyyttä, osallisuutta ja 

hyvinvointia. Lukuvuoden aikana varataan aikaa epämuodollisiin tilaisuuksiin, joissa 

oppilaat tutustuvat ja ryhmäytyvät. Näin pyritään ehkäisemään ennakkoluuloista johtuvia 

konflikteja. 

Koulutyössä pyritään ennakoitavuuteen ja arjen hallintaan. Kaikki koulun aikuiset ovat 

yhdessä luomassa hyvää henkeä ja työskentelyilmapiiriä omalla esimerkillään. 

Opettajakunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista 

asioista. 
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Keskinäisessä viestinnässä pyritään sujuvaan tiedonkulkuun. Kuulluksi tuleminen ja 

oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä 

ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa. 

Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen 

käytökseen puututaan.  

 

4.1.3 Rakentava vuorovaikutus 

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten 

oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon 

rakentumisen moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa 

tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, 

liikkumiselle, leikille ja elämyksille. 

Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus kotien ja ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja 

yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa 

työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa 

käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja 

monikanavaisuutta. 

 

4.1.4. Kulttuurinen moninaisuus 

Koulumme elää keskellä muuntuvaa ja monimuotoista kaupunkia sekä yhteiskuntaa. 

Monikulttuurisuus on osa koulumme arkea sekä tärkeä osa arvopohjaa. Kansainvälisyys 

on voimavara. 

Kouluyhteisö arvostaa jokaisen oppilaan omaa kulttuuritaustaa, unohtamatta kuitenkaan 

maamme kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä. Koulussa tutustutaan erilaisiin 

kulttuuritraditioihin, ja näiden ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti. 

Koulussa opetellaan yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä 

vastuullista toimintaa. Monikulttuurisuus huomioidaan koulun arjessa, ruokailussa, 

kouluvuoden tapahtumissa sekä kodin ja koulun yhteistyössä. Lähtökohtana on 

yhdenmukainen kohtelu, joka ei turhaan korosta oppilaan etnistä taustaa. 
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4.1.5 Kielitietoisuus 

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön 

jäsen on monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja 

kieliä arvostetaan. Kielitietoisessa koulussa keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin 

kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, 

vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan 

sosiaalistumisessa. 

Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri 

tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. 

Opettajat toimivat sillanrakentajina oppilaan arkikielen ja erityisalojen kielten välillä. 

Opettaja huomioi oppilaiden erilaiset kielelliset valmiudet. Arvioinnissa huomioidaan 

oppilaan kielitaito siten, että oppilaan todellinen osaamisen taso pääsee esille. 

Opetuksessa suositaan työmuotoja, joissa oppilaat vaihtavat ajatuksia ja tukevat toistensa 

kielellistä kehitystä. 

 

4.1.6. Osallisuus 

Koulussa on avoin, yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, jossa oppilaat ovat 

aktiivisesti mukana ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Demokraattinen, ihmisoikeuksia 

toteuttava ja osallisuutta edistävä toimintakulttuuri luo perustan oppilaan kasvulle 

aktiiviseksi, aloitteelliseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. 

Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja 

arvioidaan säännöllisesti. Oppilaiden yhteisöllisen toiminnan ja osallisuuden edistämisessä 

on koulussa yhteisesti sovitut käytänteet ja rakenteet sekä monipuoliset menetelmät. 

Oppilaiden osallisuus toteutetaan myös oppiainekohtaisesti. Itsearvioinnin mahdollisuutta 

lisätään. Tavoitteiden toteutumista voidaan seurata kyselyillä ja haastatteluilla. Opettajan 

ja oppilaan väliseen kommunikointiin varataan aikaa. 

Maunulan yhteiskoulussa tuetaan oppilaiden osallisuutta oman koulutyönsä ja 

oppimisprosessinsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Oppilaat osallistuvat 

oman ryhmänsä ja koko koulun opetuksen, oppimisympäristön ja toimintakulttuurin 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lukuvuoden toimintasuunnitelman ja -

kertomuksen ja koulun järjestyssääntöjen laatimiseen. Oppilaat osallistuvat myös koulun 

yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden suunnitteluun sekä arviointiin.  
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Oppilaskunnan hallitus on aktiivinen ja keskeinen toimija koulussa. Oppilaat ja 

oppilaskunnan hallitus toimivat yhteistyössä koulun henkilöstön, huoltajien ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaiden kehitysideat ja muutosehdotukset otetaan 

vakavasti. Oppilaita myös kannustetaan oma-aloitteisuuteen.  

Oppilaskunta osallistuu kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmän toimintaan. Yhteistyö 

eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa antaa oppilaille 

mahdollisuuden koulun ulkopuolella tapahtuvan vaikuttamisen harjoitteluun ja syventää 

käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet ulkomaisiin 

kouluihin ja toimijoihin lisäävät taitoja ja ymmärrystä toimia globalisoituneessa 

maailmassa. 

 

4.1.7 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Maunulan yhteiskoulussa edistetään alueellista, kulttuurista ja sosiaalista 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi 

samanarvoisina. Samanarvoisuus ei kuitenkaan merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen 

kohtelu edellyttää paitsi yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista myös perusoikeuksien 

ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille. 

Kouluyhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman 

identiteetin rakentumisessa. Oppilaat huomioidaan yksilöinä eikä esimerkiksi 

sukupuolensa tai etnisen ryhmänsä edustajina. Oppilaille annetaan kuitenkin mahdollisuus 

halutessaan tuoda esiin oman identiteettinsä erityispiirteitä. Oppimisympäristöjä, työtapoja 

ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen 

moninaisuuden arvostamiselle. 

 

4.1.8 Kestävä tulevaisuus 

Maunulan yhteiskoulussa kestävä tulevaisuus rakentuu toimintaympäristön 

monimuotoisuudelle ja moninaisuudelle. Koulussa edistetään sosiaalisesti, kulttuurisesti, 

ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Oppilaita ohjataan kestävään ja 

vastuulliseen toimintaan, tunnistamaan kestävän kehityksen välttämättömyys ja etsimään 

ihmisen ja muun luonnon tulevaisuutta varmistavia ratkaisuja.  

Oppilaiden omaa roolia oppimisympäristön viihtyvyydessä korostetaan. Oppiessaan 

huolehtimaan lähiympäristöstään oppilas oppii kantamaan vastuuta ympäristöstä myös 
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laajemmin. Kouluyhteisössä rakennetaan toivoa hyvästä tulevaisuudesta ja koulun 

henkilöstö ja oppilaat osallistuvat kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin suunnitteluun 

ja kehittämiseen. Koulussa toimitaan raaka-aineita, energiaa ja luonnonvaroja säästäen 

sekä luonnon monimuotoisuutta vaalien. Jätteiden lajittelu on tehty helpoksi niin oppilaille 

kuin henkilöstöllekin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, ettei ruokaa menisi hukkaan. 

Oppilaita ohjataan kasvamaan tiedostaviksi kansalaisiksi oppiaineiden sisällä ja niiden 

välisessä yhteistyössä. Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen valinnan ja 

opetusmenetelmien avulla luodaan kokemuksia, jotka synnyttävät motivaatiota ja 

arvopohjaa kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Käyttökelpoisia sähköisiä materiaaleja 

suositaan ja niiden käyttöä lisätään.  

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia yhdessä tekemisestä ja vaikuttamisesta sekä 

kestävän tulevaisuuden ratkaisujen pohtimisesta ja innovoinnista. Koulun edistää 

yhteistyössä huoltajien ja eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kestävää 

tulevaisuutta omassa koulussa, lähiyhteisössä ja myös globaalisti. Koulu on avoin 

huoltajien ja ulkopuolisten toimijoiden asiantuntemukselle kestävän tulevaisuuden 

edistämiseksi. 

 

4.2. Oppimisympäristöt ja työtavat 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan monenlaisia oppimisen tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä 

ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, 

joita opiskelussa käytetään. Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri 

oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. 

Hyvässä oppimisympäristössä keskeisiä ovat oppilaan osallistuminen ja yhteisöllinen 

tiedon rakentuminen sekä vuorovaikutus, ajattelu ja kokemukset. Hyvä oppimisympäristö 

tukee oppilaan oivallusta itsestään oppijana ja oman oppimisympäristönsä kehittäjänä.  

Oppimisympäristöjä ovat kaikki oman elämisen, liikkumisen ja toiminnan tilat. Koulun 

lähiympäristö, Maunula ja Helsinki kaupunkina ovat monien mahdollisuuksien 

oppimisympäristöjä. Luonnon ja kaupunkiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja 

spontaaneja ideoita hyödynnetään mielekkäästi ja tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineissa. 

Oppimisympäristöjen hahmottamisessa ja hyödyntämisessä oppija tarvitsee monenlaista 

osaamista: ajattelun ja oppimisen taitoja, arjen taitoja, kulttuurien kohtaamisen taitoja, tieto 

- ja viestintäteknologisia taitoja, työelämän taitoja sekä verkostoitumisen, kestävän 
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kehityksen ja tulevaisuuden rakentamisen taitoja. Näiden kautta oppija rakentaa 

maailmankuvaansa ja ottaa haltuun omaa oppimistaan. 

Oppimisympäristön eri elementit muodostavat pedagogisesti toimivan kokonaisuuden. 

Tieto- ja viestintäteknologia sulautuu luontevasti oppimisympäristöön tukien oppimista 

sekä työtapojen ja oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittymistä. Tieto- ja viestintätekniikkaa 

hyödynnetään monipuolisesti. Tekniikka pyritään pitämään helppokäyttöisenä ja ajan 

tasalla. 

Tiedon, työn ja osaamisen luonne edellyttää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä osana 

pedagogista oppimisympäristöä. Oppilaat pääsevät monipuolisesti käyttämään 

opiskelussaan laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita. 

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen 

tiedonrakentamisen välineenä. Se on myös itseilmaisun ja reflektiivisen ajattelun sekä 

metakognitiivisten taitojen kehittämisen väline ja tarjoaa mahdollisuuden myös 

oppilaskohtaisten oppimisympäristöjen luomiseen. 

Oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. 

Joustavilla järjestelyillä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Yksilöllisten 

pedagogisten ratkaisujen avulla jokainen oppija saa onnistumisen elämyksiä ja sitä kautta 

innostusta oman osaamisensa kehittämiseen. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan 

aktiivista osallistumista ja omien oppimispolkujen suunnittelua. 

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä 

oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen tietoinen valinta tukee 

ja ohjaa koko opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimista. Vaihtelevat työtavat ja 

monipuolinen arviointi tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä antavat 

oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Opettajat ovat avoimia uusille 

menetelmille eri oppiaineissa ja ottavat käyttöön parhaaksi havaitsemansa työmuodot. 

Koulun ja huoltajien yhteisissä illoissa kuullaan huoltajien ehdotuksia ja hyödynnetään 

heidän asiantuntemustaan. Keskeisenä periaatteena on, että toimivia menetelmiä ei 

romuteta mutta uusille annetaan tilaa. Työtavat valitaan tukemaan oppilaan kasvua ja 

kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen ohjaavat työtapojen valintaa. Työtavoilla luodaan 

monipuolisia mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn, kokonaisuuksien opiskeluun 

ja toiminnallisuuteen. Pelillisyyttä ja leikillisyyttä hyödynnetään joustavasti työtavoissa. 
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Kouluvuoden aikana on erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Myös leirikoulut ja opintoretket 

ovat käytettyjä työtapoja. Työtapojen valinnalla tuetaan myös yhteisöllistä oppimista, jossa 

osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita 

ohjataan jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä henkilökohtaisista että 

yhteisistä tavoitteista.  

Opettaja valitsee työtapoja vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa sekä ohjaa oppilaita 

suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapoja. Oppilaiden kanssa keskustellaan 

työtavoista ja heidän ideoilleen annetaan tilaa. Keskusteltaessa opitaan myös 

vaikuttamisprosessin etenemistä. Yhteinen tavoitteiden ja arviointikriteerien pohdinta 

motivoi, ohjaa ja sitouttaa tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. 

 

4.3. Monialainen, ilmiöpohjainen oppiminen 

Koulussamme ilmiöpohjaisilla oppimiskokonaisuuksilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista, 

tietojen ja taitojen eheytettyä opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen maailman ilmiötä 

oppiainerajat ylittäen. Jokainen oppilas opiskelee vähintään kaksi tällaista oppiainerajat 

ylittävää, pitkäkestoista monialaista oppimiskokonaisuutta lukuvuoden aikana. 

Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet koskevat kaikkia oppiaineita ja ne toteutetaan 

yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien ja muun henkilöstön sekä yhteistyötahojen 

kanssa. Oppilaat osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja työtapojen 

valintaan sekä arviointiin. 

Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet edistävät tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista 

osaamista sekä yhteiskunnassa ja tulevassa työelämässä tarvittavia ydintaitoja. 

Työskentely on tutkivaa ja mahdollisuuksien mukaan käytetään eri alojen asiantuntijoita 

sekä tieteenalojen menetelmiä ja lähteitä. Ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteet 

ja sisällöt johdetaan opetussuunnitelman tavoitteista ja oppilaan osaamista arvioidaan 

näiden pohjalta. Oppilas saa palautetta oppimisprosessin aikana, ja oppilaan osoittama 

osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arvioita tai 

numeroarvosanaa muodostettaessa. 

Opettaja ohjaa oppilaita erilaisten ajattelu- ja oppimisstrategioiden käyttöön. Oppilas oppii 

erilaisia tapoja ajatella, toimia ja tarkastella maailmaa sekä löytämään yhteyksiä ja 

merkityksiä tutkittavista ilmiöistä ja teemoista. Hänelle syntyy ymmärrys opiskeltavasta 



26 

todellisen maailman ilmiöstä. Tietoteknologian käyttö mahdollistaa erilaiset yhteisöllisen 

oppimisen pedagogiset ratkaisut. 

Kyseessä on yhteisöllinen oppimisprosessi, jossa rakennetaan yhdessä ymmärrystä 

tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä. Jokainen oppilas voi edetä oman osaamisensa 

mukaisesti, hän saa merkittäviä tehtäviä yhteisessä oppimisprosessissa, kokee oman 

osuutensa tärkeäksi ja sitoutuu tavoitteelliseen oppimisprosessiin. Opiskelussa käytetään 

erilaisia joustavia opetusjärjestelyjä ja siinä mahdollistetaan myös eri-ikäisten oppilaiden 

työskentely yhdessä. Työskentelyssä ja arvioinnissa painotetaan oppimisprosessia. 

Jatkuvan arvioinnin avulla oppilasta ohjataan oman oppimisprosessin omistajuuteen. 

Opettajan tehtävä on luoda oppimiselle edellytykset ja ohjata oppilaan oppimisprosessia 

sekä varmistaa, että oppilas ymmärtää opiskeltavan ilmiön liittyvät keskeiset käsitteet ja 

käsitehierarkiat. Ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuksien toteuttamisen ja arvioinnin 

suunnitteluun varataan riittävästi aikaa. Menetelmiä kartoitetaan ja parhaimmat 

toimintatavat vakiinnutetaan. 
  



27 

LUKU 5 OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN  
 

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä  

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ohjaavat käytännön koulutyötä. 

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito 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. 

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä 

sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opettaja seuraa 

oppilaidensa oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia sekä ohjaa ja tukee heitä heti 

ongelmia havaittuaan. Hän myös arvostaa ja tukee oppilaiden vahvuuksia. Keskeistä on 

rakentava vuorovaikutus oppilaiden ja huoltajien kanssa sekä opettajien keskinäisessä ja 

oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Siihen kuuluu säännöllinen 

osallistuminen koulutyöhön, reilu ja arvostava suhtautuminen koulutovereihin ja koulun 

aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattaminen. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden 

sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on 

koulutyössä välttämätöntä. 

 

5.1.1. Yhteinen vastuu ohjaustoiminnasta  

Ohjaustoiminta muodostaa oppilaan kasvua ja kehitystä tukevan koko perusopetuksen ja 

sen jälkeisten opintojen jatkumon. Opettajien ja koulun muiden työntekijöiden antaman 

ohjauksen tuella oppilas tekee arkielämää ja oppimista koskevia ratkaisuja ja valintoja, 

jotka perustuvat hänen valmiuksiinsa, arvoihinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. 

Ohjaustoiminnalla edistetään oppilaan hyvinvointia, koulutyön onnistumista ja opintojen 

sujumista yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilas oppii kehittämään ikätasonsa ja 

kehityksensä mukaisesti opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Hän tiedostaa 

mahdollisuutensa vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä liittyvään suunnitteluun ja 

päätöksentekoon osana omaa yhteisöään ja ympäröivää yhteiskuntaa. 
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Oppilaat tarvitsevat ohjausta koko perusopetuksen ajan ja erityisesti koulutuksen eri 

nivelvaiheissa ja valintatilanteissa. Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä 

on oppilaan yksilöllisen kehityksen huomioiminen. Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla 

tärkeää on oppimisen vaikeuksien tunnistaminen sekä kasvun ja kehityksen ongelmiin 

puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Vuosiluokkien 7-9 ohjaustoiminnasta vastaavat opettajat yhdessä opinto-ohjaajan ja 

luokanohjaajan sekä koulun muun henkilökunnan kanssa. Tärkeää on myös yhteistyö 

huoltajien kanssa.  

 

5.2. Yhteistyö 

Koulussamme tehdään monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden 

ja toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi. 

Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Koulun henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden 

toteuttamista. Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien 

ja työtä jakaen. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten ilmiöpohjaisten 

oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja 

tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa. 

Koulujen keskinäisen ja alueellisen yhteistyön tavoitteena on edistää opetuksen 

kehittämistä ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Toiminta paikallisissa, 

kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä. 

Helsingissä koulut toimivat erilaisissa alueellisissa ja kaupungin tason verkostoissa. Näistä 

hyvä esimerkki on yhteistyö nuorisotoimen kanssa. Moniammatillinen verkostotyö edistää 

lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Hyvä yhteistyö 

eri toimijoiden kesken lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun 

kasvatustehtävää. Oppilaan eheän oppimispolun varmistamisessa keskeistä on toimiva 

yhteistyö alakoulun sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Koulun ulkopuoliseen yhteistyöhön kuuluvat nivelpalaverit alakoulujen kanssa ja yhteistyö 

oman lukion kanssa. Kansainvälisillä luokilla on myös yhteistoimintaa alakoulun 

kansainvälisten luokkien kanssa. Lisäksi kansainväliset luokat osallistuvat 
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mahdollisuuksien mukaan Kulosaaren yhteiskoulun järjestämään YK-simulaatioon 

(HELIMUN). 

Koulumme kuuluu URHEA-verkostoon. Työelämään tutustuminen (TET) tapahtuu 8. ja 9. 

luokilla. Mahdollisuuksien mukaan luokat tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (esim. 

teatterit, konsertit, liikuntatapahtumat, museot). 

 

5.2.1 Kodin ja koulun yhteistyö 

Koulu tekee yhteistyötä kotien kanssa oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja 

oppimistulosten parantamiseksi. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, 

tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Koulun tehtävänä on järjestää opetusta siten, 

että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta. 

Huoltajalla taas on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että lapsi suorittaa 

oppivelvollisuuden. 

Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yhteistyö ilmenee 

sekä oppilaskohtaisina että yhteisinä tapaamisina ja tapahtumina. Yhteiset tapahtumat 

suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat huoltajien verkostoitumista, avointa 

vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista koulun toimintaan. Koulu tukee vanhempien 

verkostoitumista luokka- ja koulutasolla ja kutsuu huoltajia kehittämään yhteistyön muotoja 

yhdessä koulun kanssa. 

Oppilaskohtaisessa kodin ja koulun yhteistyössä kannustava sekä oppilaan oppimista ja 

kehitystä myönteisesti kuvaava palaute on tärkeää. Yhteistyössä otetaan huomioon 

perheiden moninaisuus ja yksilölliset tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön merkitys korostuu 

perusopetuksen nivelvaiheissa, erilaisissa valintatilanteissa ja suunniteltaessa oppilaan 

oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä kuullaan 

aina oppilasta ja hänen huoltajiaan. 

Koulussamme käytetään monipuolisia viestintäkanavia. On tärkeää, että sekä oppilaat että 

huoltajat tavoitetaan tarvittaessa nopeasti. Koulumme huomioi kielellisen moninaisuuden 

käyttämällä tulkkipalveluita ja kääntämällä tärkeät tiedotteet englanniksi. 

Koulu antaa huoltajille riittävästi tietoa opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista. 

Huoltajan vastuulla on ottaa tarvittaessa selvää asioista ja tutustua koulun jakamiin 

tiedotteisiin. 
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5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö  

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa on työrauha ja 

opiskelu sujuvat esteettömästi. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla keinoilla, joista 

keskeisiä ovat opettajan antama jatkuva ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen 

vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja 

välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. 

Koulu käyttää tarvittaessa kasvatuskeskustelua ja perusopetuslain mukaisia 

kurinpitokeinoja työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi. 

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. 

Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää perusopetuslaissa mainittuja 

keinoja. Keinojen käyttö perustuu 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. 

 

5.4. Perusopetuksen järjestäminen eri tilanteissa 

5.4.1 Yhdysluokkaopetus  

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai 

vuosiluokkiin sitomattomasti eteneviä eri-ikäisiä oppilaita. Opetus yhdysluokassa voidaan 

toteuttaa kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta 

noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen 

jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden 

opiskelutaitojen kehittymisestä. Yhdysluokkaopetuksessa turvataan oppilaan oikeus 

opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy 

vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään 
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opiskeluryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan 

oppimäärän tai sen osan suorittamiseksi. 

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti 

vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös 

etäyhteyksiä hyödyntäen. Koulussamme yhdysluokkaopetusta on erityisopetuksessa. 

 

5.4.2. Joustava perusopetus 

Helsingissä joustavan perusopetuksen toimintaa järjestetään opetuslautakunnan 

määrittelemissä peruskouluissa. Maunulan yhteiskoulussa ei ole joustavaa perusopetusta, 

mutta oppilas voidaan tarvittaessa ohjata kaupungin peruskouluun, jossa sitä tarjotaan. 

Pienryhmässä opiskelee kymmenen 7.-9. vuosiluokan oppilasta. Opetus toteutetaan 

perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Toiminnan suunnittelua, organisointia, seurantaa ja arviointia varten toimii kuntakohtainen 

moniammatillinen ohjausryhmä.  

Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joilla on alisuoriutumista ja heikko 

opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä 

jatkokoulutuksesta ja työelämästä.  

Toiminnan tavoitteena on toiminnallisella ja työpainotteisella opiskelulla tukea 

elämänhallintataitojen ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä sekä tukea peruskoulun loppuun 

saattamista. Lisäksi oppilasta tuetaan yksilöllisesti toisen asteen koulutukseen 

siirtymisessä ja edistetään hänen valmiuksiaan menestyä jatko-opinnoissa. Toiminnan 

tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle soveltuva jatko-opiskelupaikka. 

Joustavan perusopetuksen pienryhmän opetuksesta vastaa ensisijaisesti 

erityisluokanopettaja.  Oppilas voi osallistua opetukseen osittain myös muissa 

yleisopetuksen ryhmissä.  Joustavan perusopetuksen opettaja tekee verkostoyhteistyötä.  

Joustavaa perusopetusta antavien koulujen toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään 

niin, että ne vastaavat joustavaan perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä 

tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta 

ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa 

perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan 

toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. Opetus järjestetään koulussa 
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lähiopetuksena sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla. Opiskelu koulun ulkopuolella 

muissa oppimisympäristöissä, on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Opiskeluun 

sisältyy opetussuunnitelmaan soveltuvia erilaisia opinto- ja vierailukäyntejä. 

Päättövaiheessa painotetaan myös tutustumista 2. asteen oppilaitoksiin. 

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja 

koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Poikkeuksellisesti joustavaan 

perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee 

noudattamaan opetuksessa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää 

oppilaan edun mukaisena. 

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai päivitetään hänelle 

jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös 

oppilaan opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli 

oppilas saa erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma eli HOJKS. 

Joustavan perusopetuksen toimintaan hakeudutaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan ja/tai hänen huoltajiensa 

tekemän hakemuksen, koulun moniammatillisen kokouksen jäsenen (kuraattori, psykologi, 

erityisopettaja tai opinto-ohjaaja) suosituksen sekä haastattelun perusteella. Suosituksen 

kokoaa oppilaan asian parhaiten tunteva henkilö. Haastatteluun kutsutaan oppilas ja 

hänen huoltajansa.  

 

5.4.5 Sairaalaopetus Helsingissä 

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa 

perusopetuslain 6§ tai 28§:ssä tarkoitetussa koulussa tai esiopetuksen 

järjestämispaikassa, johon oppilas on otettu. 

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 
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järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista 

huolimatta oppilaan edun mukaista. 

Sairaalaopetuksen järjestämisestä sekä opetukseen ja opetuksesta siirtymisen kannalta 

välttämättömästä tuesta sovitaan oppilaan kotikunnan kanssa, kun on kuultu oppilasta, 

huoltajia tai muuta laillista edustajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä oppilashuollosta 

vastaavia henkilöitä. Mikäli sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee hoidosta vastaavan 

sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta. 

Helsingissä sairaalassa potilaana olevan ja muussa erikoissairaanhoidossa olevan 

oppivelvollisen opetuksesta vastaa sairaalakoulu. Oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten somaattisten, neurologisten, psykiatristen 

osastojen ja avohoitoyksiköiden sekä Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön 

palvelualueen peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. 

Sairaalakoulussa on oppilaspaikkoja erikoissairaanhoidon avohoidossa oleville 

peruskoululaisille. Opetusvirasto ilmoittaa erikseen seuraavan lukuvuoden vapautuvien 

oppilaspaikkojen hakumenettelystä ja aikatauluista. Lukuvuoden aikana vapautuville 

oppilaspaikoille on jatkuva haku. Avohoidon koulupaikkoihin oppilaaksiotosta päättää 

Helsingin kaupungin opetuspäällikkö. 

 

5.5 Perusopetusta tukeva muu toiminta 

5.5.1 Koulun kerhotoiminta 

Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka noudattaa koulun 

kasvatuksellisia, opetuksellisia ja ohjauksellisia tavoitteita. Koulu suunnittelee, arvioi ja 

kehittää kerhotoimintaa yhdessä oppilaiden, eri toimijoiden ja huoltajien kanssa. 

Kerhotoiminnan perusedellytys on toiminnan vapaaehtoisuus, maksuttomuus ja oppilaiden 

oma motivaatio. Toiminnalla edistetään yhteisöllisyyttä ja rikastutetaan koulun 

toimintakulttuuria ja kulttuurista monimuotoisuutta. 

Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eettistä 

kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on lisätä harrastuneisuutta ja tuottaa yhdessä tekemisen, 

osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia. Kerhotoiminnan järjestämis- ja 

toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöjä muokataan oppilaiden tarpeiden ja 

kiinnostuksen kohteiden mukaan. 
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5.5.2 Kouluruokailu  

Kouluruokailu tukee osaltaan oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Koulun aikuiset 

huolehtivat ruokailun ohjauksesta, valvonnasta ja tapakasvatuksesta. Ruokailuhetkillä on 

tärkeä virkistystehtävä, ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista 

sekä sosiaalista kanssakäymistä. 

Opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja 

kehittämisessä. Kouluruokailun tavoitteista ja käytännön järjestelyistä keskustellaan myös 

kotien kanssa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun, ruokahetkien ja 

ruokailuympäristön viihtyisyyden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä 

opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Kouluruokailuun osallistumista, ruoan ja 

ruokailutilanteen laatua ja toteutumista seurataan ja arvioidaan. 

Koulussamme teetetään tarvittaessa kyselyitä kouluruoasta, lisäksi oppilaat voivat antaa 

palautetta palautelaatikon kautta. 

 

5.5.3 Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat  

Kouluvuotta rytmittävät liikuntapäivät, teemapäivät ja ilmiöpohjaiset projektipäivät sekä 

juhlat. Koulupäivän aikana on välitunteja ja päivänavaus. Oppilaat osallistuvat yhteisten 

tapahtumien ja päivänavausten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

5.5.4 Koulumatkat  

Oppilaita ohjataan huolehtimaan koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta sekä 

käyttäytymään asiallisesti matkan aikana. Koulumatkoilla ei sallita kiusaamista, väkivaltaa 

tai minkäänlaista häirintää. Koulun tehtävänä on ilmoittaa koulun tietoon tulleista 

koulumatkoilla tapahtuneista häiriötilanteista huoltajille ja tukea huoltajia asian 

selvittämisessä. 

Koulussamme tuetaan liikennekasvatusta. Liikunnan suorituspaikoille mennään 

ensimmäisellä kerralla yhdessä opettajan kanssa. Opettajat ohjeistavat oppilaita ja 

muistuttavat säännöistä aina koulun ulkopuolella liikuttaessa. 
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5.5.6 Koulunkäyntiavustajatoiminta  

Koulunkäyntiavustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja 

koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen 

ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä 

selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on 

tukea oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta 

oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle 

oppilaalle tai koko opetusryhmälle. 
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LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 

 

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri 

Koulussamme on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin eettisyys ja 

oikeudenmukaisuus. Yhtenäistä arviointikulttuuria tukevat opettajien aineryhmittäin käydyt 

keskustelut. Soveltuvin osin voidaan käyttää yhteneväisiä kokeita ja muita 

arviointimenetelmiä saman aineen sisällä. Arvioinnista saatua tietoa käytetään myös 

opetuksen ja muun koulutyön suunnittelun sekä kehittämisen pohjana. Rohkaiseva ja 

kannustava arviointi innostaa oppilasta yritteliäisyyteen sekä ylittämään omat odotuksensa 

osaamisestaan. Tavoitteena on, että oppilas iloitsee omasta osaamisestaan ja 

edistymisestään. Arvioinnista saatu palaute rakentaa merkittävästi oppilaan käsitystä 

itsestään oppijana ja ihmisenä sekä vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihin. 

Monipuolinen arviointi ohjaa oppilaan kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä laaja-

alaisen osaamisen kehittymistä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua arvioinnin 

suunnitteluun ja toteutukseen. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä 

työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo 

edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle 

perusopetuksen aikana.  

Oppilaan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Oppilaan käyttäytymistä 

arvioidaan erillisenä kokonaisuutenaan. Arvioinnissa painottuu oppimisprosessi 

yksittäisten suoritusten sijaan. Arviointiperusteet ja -käytänteet selvitetään oppilaille 

lukuvuoden aluksi, jolloin oppilaat ja opettajat keskustelevat yhdessä oppimisprosessista 

ja sen arvioinnista. Oppilasta tuetaan oman oppimisprosessinsa ja edistymisensä 

ymmärtämisessä ja näkyväksi tekemisessä koko oppimisprosessin ajan. On tärkeää, että 

oppilas ymmärtää arvioinnin perusteet ja eri arviointimuodot sekä sen miten hän itse voi 

vaikuttaa omaan oppimiseensa. Arvioinnista saatu palaute ohjaa oppilaan 

kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.  

Opettajan, oppilaan ja huoltajien välinen vuoropuhelu edistää keskinäistä luottamusta ja 

vahvistavaa oppilaan sekä huoltajien osallisuutta. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada 

tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.  
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6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä 

päättöarviointiin. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla oppimisen ohjaamista 

palautteen avulla. Päättöarvioinnissa keskeistä on oppilaiden osaamisen tason määrittely 

ja kuvaaminen päättötodistuksessa annettavien arvosanojen avulla. 

Oppilaita arvioidaan suhteessa koulun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaita ja 

heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa, eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, 

temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Numeroarvioinnissa 

käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja 

arviointikriteereitä. Arviointipalaute on kannustavaa ja ohjaa oppilasta ymmärtämään, 

miten toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Päättöarviointia varten on laadittu valtakunnalliset arviointikriteerit tukemaan opettajien 

työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan 

ne määrittelevät hyvän osaamisen, eli arvioon ”Hyvä” tai arvosanaan 8, vaadittavan tason.  

On mahdollista, että oppilas opiskelee yhtä tai useampaa oppiainetta yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaan, jolloin hänen suorituksiaan arvioidaan kyseisissä oppiaineissa 

suhteessa hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet määritellään 

henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (ks. 7.4.3.). 

Tällöin osaamisen tason määrittelyssä ei käytetä edellä mainittuja yleisiä 

arviointikriteerejä.  

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden 

ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palaute suhteutetaan oppilaan aiempaan 

osaamiseen ja sitä annettaessa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden onnistumiseen ja 

edistymiseen. Arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä 

tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja 

työskentelytaitoja.  

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja otetaan huomioon oppilaiden erilaiset 

tavat oppia, työskennellä ja osoittaa osaamistaan koko oppimisprosessin ajan. Opettaja 

kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa 

oppimistilanteissa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti arvioinnissa 

ja palautteen antamisessa. Palautekanavien käyttö riippuu oppiaineesta. Varsinkin taito- ja 

taideaineissa välitön suullinen palaute on keskeistä. 
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Oppilaan tuen tarve otetaan huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa arviointiprosessia 

sekä osaamisen näyttöjä. Arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että oppilas 

ymmärtää mitä häneltä vaaditaan ja että hän saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. 

Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

Oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä mahdollisesti 

kehittyvä suomen kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa osaamistaan mahdollisista 

suomen kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan 

tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin. 

 

6.2.1. Itsearviointi ja vertaisarviointi 

Oppilaan itsearviointitaidot kehittyvät osana kasvun ja oppimisen prosessia. Oppilaita 

ohjataan yksilöinä ja ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä. Oppilaita 

kannustetaan reflektoimaan omaa työtään ja tulemaan tietoiseksi omasta oppimisestaan. 

Oppilaan kyky arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan kehittyy harjoituksen myötä. 

Opettaja auttaa oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi 

parhaita toimintatapoja. Oppilaita ohjataan antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja 

ottamaan sitä vastaan. 

 

6.3 Arvioinnin kohteet 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava 

arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.  

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä 

palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja 

asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa 

osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. 

Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti 

määriteltyjä arviointikriteerejä.  
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6.3.1. Työskentelyn arviointi 

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä 

tavoitteista. Opetuksessa tuetaan sekä oppilaiden itsenäisen työskentelyn että yhdessä 

työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoja ovat myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida 

omaa työtä, taito toimia vastuullisesti ja sinnikkäästi sekä taito toimia rakentavassa 

vuorovaikutuksessa. Keskeisintä on omien oppimisstrategioiden löytäminen sekä 

harjaantuminen käyttämään monipuolisesti erilaisia strategioita. Työskentelyä arvioidaan 

suhteessa oppilaalle asetettuihin tavoitteisiin.  

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, ilmiö-opiskelussa ja koulun muussa 

toiminnassa. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä suunnittelemaan 

työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös 

tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja 

siihen vaikuttaneita tekijöitä.  

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan 

muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten, ilmiöpohjaisten 

oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Tavoitteet 

voidaan asettaa yhteisöllisen osaamisen sekä ainekohtaisen osaamisen mukaisesti. 

Oppiaineiden arvioinnin lisäksi oppilas saa palautetta työskentelytaidoistaan ja niissä 

edistymisestä. Palautetta voidaan antaa suullisesti ja kirjallisesti.  

 

6.3.2 Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat 

osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja 

ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Oppilas oppii 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja. 

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua kasvatuksen ja käyttäytymisen tavoitteita 

koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun.  

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin ja yhteisön 

toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin (ks. liite 5). Luokanohjaaja 

huolehtii tavoitteiden ja toiminnan selvittämisestä oppilaille ja seuraa tavoitteiden 

toteutumista luokallaan. Oppilaille annetaan käyttäytymistä ohjaavaa palautetta suhteessa 

koulun opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Eri oppiaineissa 
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määritellään asianmukaiset työskentelytavat ja annetaan palautetta työskentelyn 

sujumisesta. Käyttäytymisen seurannassa ja arvioinnissa korostuu koulun ja huoltajien 

välinen vuoropuhelu. 

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeää on huolehtia, että arviointi ei kohdistu 

oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta 

oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen 

käyttäytymisen arviota ei merkitä.  

 

6.4 Opintojen aikainen arviointi 

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin 

ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa 

opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy 

myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista arviointitiedottein ja 

todistuksin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa opintojen edistymisestä, 

työskentelystä ja käyttäytymisestä.  

 

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana 

Oppilas saa ohjausta ja palautetta lukuvuoden aikana osana päivittäistä opiskelua ja 

työskentelyä. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja 

saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. Oppilaan itse- ja 

vertaisarviointitaidot vahvistuvat.  

Aineesta riippuen annetaan erilaista väliaikatietoa oppilaan edistymisestä, kokeiden ja 

muiden töiden arvioinnista. Tarvittaessa annetaan tuntikohtaista palautetta työskentelystä. 

Oppimista edistävä palaute on laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia 

analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta. Siinä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tavat 

oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja 

jäsentämään oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin 

pääsemiseksi. Oppilas oppii ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen 

tavoitteita ja käyttämään tarkoituksenmukaisia oppimisstrategioita.  

Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, 

mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan sekä parantaa 
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suoriutumistaan. Tällainen oppimisprosessia näkyväksi tekevä ja ohjaava palaute edistää 

oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen kehittymistä sekä opiskeltavien asioiden 

jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi.  

 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä  

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai 

numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut 

tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. 

Lukuvuositodistukseen sisältyy käyttäytymisen arviointi ja siinä on myös päätös oppilaan 

siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.  

Seitsemännellä vuosiluokalla oppilaan arviointi voi olla sanallista arviointia, 

numeroarvostelu tai näiden yhdistelmä. Sanallisella arvioinnilla kuvataan myös oppilaan 

edistymistä ja oppimisprosessia. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään 

numeroarviointia.  

Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta niiden oppilaiden 

arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Yksilöllistettyjen oppimäärien 

arvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Arvioinnin 

muoto voi vaihdella oppilaskohtaisesti.  

Numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin 

oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa 

monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisella arvioinnilla 

voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja 

oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla. 

 

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi 

monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaalla on oikeus saada 

tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea 

tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta 

johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen 

opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on 
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vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella mahdollisimman ajoissa huoltajan ja 

oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.  

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään 

välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy 

seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voi 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 hylätty. Ennen 

luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta 

erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Erillinen koe 

voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla 

oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.  

Luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa 

ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden 

hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. 

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 

pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. 

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat. 

 

6.4.4. Koulun arviointikäytänteet 

Koulussamme annetaan ainakin kerran lukuvuodessa välitodistus ja lukuvuoden 

päättyessä lukuvuositodistus, joka on opettajan antama arvio oppilaan edistymisestä ja 

osaamisesta vuosiluokalla. Lisäksi päättöluokkalaisille voidaan antaa helmikuussa 

välitodistus, jossa oppilaan sen hetkistä opiskelumenestystä arvioidaan ainekohtaisesti 

päättöarvioinnin kriteerien pohjalta. Näin oppilas saa tietoa senhetkisestä edistymisestään 

ja voi arvioida toisen asteen jatkomahdollisuuksiaan.  

Oppilas saa tietoa edistymisestään opinnoissa opintojen aikana eri aineiden luonteen 

mukaisesti arvosanoin ja sanallisena annettavana palautteena yksittäisistä kokeista, töistä, 

projekteista ym. sekä suullisena palautteena. Opintojen aikaista muuta arviointia on 

kuvattu kohdassa 6.4.1.  
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Maalis – huhtikuussa huoltajalle lähetetään tieto siitä, että oppilaan siihenastisen 

opintomenestyksen johdosta lukuvuositodistukseen olisi tulossa hylätty arvosana. 

Aineenopettaja liittää tiedotteeseen perustelut ja ohjeet siitä, miten oppilaan tulee toimia 

hyväksytyn arvosanan saadakseen. Varoituksen antava opettaja on yhteydessä 

oppilaanohjaajaan sekä luokanohjaajaan. Tarvittaessa oppilaalle järjestetään tukiopetusta 

sekä oppilashuollollista opiskelun tukea. 

Hylätyn oppimäärän suorittamiseksi oppilaalle järjestetään tilaisuus suorittaa oppimäärä 

erillisellä kokeella. Erillisen kokeen suorittamiseen on vuosittain määrätty kalenterissa aika 

kesäkuun aikana. Opettaja, joka on antanut hylätyn arvosanan oppilaalle, huolehtii kokeen 

laadinnasta, valvonnasta ja arvioinnista. Päätökset luokalle jättämisestä ja oppimäärän 

suorittamisesta tehdään yksilöllisesti oppilaan etu huomioiden. Huoltajaan ollaan 

yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhteistyössä pyritään oppilasta 

parhaiten tukevaan ratkaisuun. Oppilashuolto on tukena tilanteissa, joissa oppilas on 

vaarassa saada hylätyn arvosanan. 

 

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja koulun tuntijaosta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9. 

Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaisia. 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä 

saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava 

numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa 

kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä 

antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista 

eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja 

huoltajat ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. 

Palautteen ja ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja yksilöllistä. 

Mikäli ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan 

ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen 

siirtymisellä estää oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. Oman opinto-ohjelman 

mukaan etenevää, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käsitellään tarkemmin luvussa 5. 



44 

 

6.5.1 Päättöarvosanan muodostuminen  

Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. 

Päättöarvosanan muodostamista varten on opetussuunnitelman valtakunnallisissa 

perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-

oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan 

muodostamisen periaatteet.  

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien 

kurssi-, jakso tai lukuvuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska 

osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee 

perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa 

oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- 

ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan 

kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 

heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut 

perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli 

hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. 

Tällöin oppilas on suorittanut yleisen oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. 

Arvosanan muodostuminen perustuu myös tässä tapauksessa oppilaan osoittamaan 

keskimääräiseen osaamiseen, eli välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta 

voi kompensoida hylätyn (4) suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli 

ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, 

kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 

yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja 

kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kaksi eri oppimäärää. Tällöin arvioidaan 

molemmat oppilaan suorittamat 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 
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toiseen. 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. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine 

katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa 

kyseisen oppiaineen arvosanaa.  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, 

oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja 

arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä. Jos erityisen tuen päätöksessä 

päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai 

useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa 

henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle 

määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Silloin 

arviointia ei tehdä suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 

päättöarvioinnin kriteereihin.  

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää 

numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu 

perusopetuksen 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 asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi annetaan 

sanallisena. 

 

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja 
päättöarviointi 

Painotetuissa oppiaineissa opetuksen tavoitteet ovat korkeammat kuin valtakunnallisissa 

opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi 

myös painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden suoriutumista arvioidaan suhteessa 

valtakunnallisiin tavoitteisiin ja käytetään osaamisen tason määrittämisessä 
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päättöarvioinnin kriteerejä. Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä 

voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erillisellä todistuksen liitteellä. 

 

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 
1. Lukuvuositodistus 

2. Välitodistus 

3. Erotodistus 

4. Päättötodistus 

5. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 

6. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 

7. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta 

 

 

6.6.1 Lukuvuositodistus 

Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitään 

oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain tai aineryhmittäin sanallinen arvio tai 

numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. 

Vuosiluokalla 7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. 

Vuosiluokalla 7 sanallista arviointia voidaan käyttää tarvittaessa yksittäisen oppilaan 

kohdalla, vaikka kyseisellä vuosiluokalla muutoin käytettäisiin numeroarviointia.  

Sanallisista arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden 

opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa tai 

opintokokonaisuudessa. Merkittäessä arvio todistukseen numerona, todistukseen 

merkitään myös perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko. Muissa 

todistuksissa kuin päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää 

sanallisilla arvioilla ja näin antaa palautetta sekä osaamisen tasosta että edistymisestä.  

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana 

merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio 

annetaan aina todistuksen liitteellä. Arviota käyttäytymisestä ei merkitä oppilaan ero- eikä 
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päättötodistukseen eikä 9. luokalla jatko-opintoja varten tarvittaessa annettavaan 

välitodistukseen.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja 

mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, 

kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei 

merkitä todistuksiin. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio 

merkitään todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. 

Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei 

merkitä todistukseen.  

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin 

koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai 

niiden yhdistelmää kaikilla vuosiluokilla. Arvioinnin muoto voi vaihdella oppilaskohtaisesti. 

Toiminta-alueittain opiskeltaessa käytetään sanallista arviointia kaikilla vuosiluokilla. 

Sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Jos 

erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa 

oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen 

numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee 

maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaan. 

Lukuvuositodistukseen merkitään: 
● todistuksen nimi 

● opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 

● oppilaan nimi ja syntymäaika 

● todistuksen antamispäivä 

● oppilasryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 

● oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet 

● arvio oppilaan käyttäytymisestä 

● merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 
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● Lukuvuositodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä 

mahdollisesta luokalle jättämisestä. 

 

6.6.2 Välitodistus 

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-

opintoihin pyrkimistä varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta 

varten oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota 

oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen. 

Välitodistukseen merkitään: 

● todistuksen nimi 

● opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 

● oppilaan nimi ja syntymäaika 

● todistuksen antamispäivä 

● oppilasryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 

● oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet 

● arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa 

välitodistusta) 

● merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

 

6.6.3 Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toisen koulutuksenjärjestäjän pitämään 

kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi 

oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu 

tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä 

käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman 

opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 

Erotodistukseen merkitään: 
● todistuksen nimi 

● opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 
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● oppilaan nimi ja syntymäaika 

● todistuksen antamispäivä 

● rehtorin allekirjoitus 

● oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet 

● merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

 

6.6.4Peruskoulun päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan 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 samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin 

todistuksiin seuraavin poikkeuksin: 

● oppilaan koko nimi ja henkilötunnus 

● rehtorin allekirjoitus 

● yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi 

numeroin (5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen) 

● Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä 

● äidinkielessä ja kirjallisuudessa suoritettuja oppimääriä voi olla kaksi, jotka 

molemmat merkitään päättötodistukseen 

● maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja 

työelämään tutustumista 

● oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli perusopetuksen oppitunneista on 

opetettu vähintään 25 % muulla kuin koulun opetuskielellä 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 

vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistuksiin numeroarvosana. Numeroin 
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arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja 

annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset 

aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.  

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista 

oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. 

Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset 

opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti 

arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.  

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 

mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut 

valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen 

oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.  

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun 

vaihtamisen yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet 

ja opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen 

valinnaisaineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee 

todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä 

laajuiseksi kyseinen oppiaine on koulun opetussuunnitelmassa määritelty. Mikäli oppilaan 

huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa 

valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee 

merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena 

ja se arvioidaan numeroin.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana 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 arvio merkitään 

päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. 

Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei 

merkitä päättötodistukseen.  

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa 

voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että 



51 

sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä 

siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan.  

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 

työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista 

aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen 

liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.  

 

6.7 Erityisessä tutkinnossa suoritetuista opinnoista annettavat todistukset  

Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä 

tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän 

suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan 

todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Jos oppilas on 

suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, annetaan 

hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan 

todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista 

oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten 

oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava 

hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko 

oppimäärän suorittamisesta. 
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LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet  

Opetuksen ja oppilaan tuen toteuttamisen lähtökohtana on oppilaan oikeus omista 

lähtökohdistaan ja osana yhteisöä onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja 

sivistyä ihmisenä.  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. 

Oppilaan saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan 

muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on 

tarpeellista ja heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilas tai huoltaja ei voi kieltäytyä 

perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta (ks. 7.5). 

 

Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki 

pedagoginen arvio → oppimissuunnitelma → pedagoginen selvitys → erityisen tuen päätös: HOJKS 

Tuen muodot vaiheittain 

eriyttäminen  
oppilaanohjaus 
oppilashuollon tuki 
tukiopetus  
osa-aikainen erityisopetus 
apuvälineet yms. 
avustajapalvelut  
ohjaus- ja tukipalvelut 

eriyttäminen  
oppilaanohjaus 
oppilashuollon tuki 
tukiopetus  
osa-aikainen 
erityisopetus apuvälineet 
yms. avustajapalvelut  
ohjaus- ja tukipalvelut 

eriyttäminen  
oppilaanohjaus 
oppilashuollon tuki 
tukiopetus  
osa-aikainen erityisopetus 
kokoaikainen 
erityisopetus 
apuvälineet yms. 
avustajapalvelut  
ohjaus- ja tukipalvelut 

Kuva 2. Pedagogisen tuen muutos siirryttäessä yleisestä tuesta tehostettuun tai erityiseen 
tukeen.  

 

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan ja opetusryhmän vahvuudet 

sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota kiinnitetään oppimisen esteettömyyteen sekä 

oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää sekä yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön 

liittyviä ratkaisuja että oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista.  



53 

Koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä 

niiden soveltuvuutta oppilaalle tarkastellaan ja sen pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä 

muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. 

Opetusta ja tukea suunniteltaessa otetaan 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. Koulun tehtävänä on huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada 

onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa. Tavoitteena on, 

että oppilaan myönteinen käsitys itsestään ja koulutyöstä vahvistuu. Pedagoginen 

asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö 

on tärkeää tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt kutsutaan koolle 

tapauskohtaisesti.  

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin 

joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu edellytä oppilaan siirtämistä toiseen 

opetusryhmään tai kouluun. Tuen jatkumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaan 

siirtyessä alakoulusta yläkouluun tai perusopetuksessa koulusta toiseen.  

 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana  

Opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri 

oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy eri 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.  

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 



54 

ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 

koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) 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. Tuen jatkuvuuden turvaamiseksi kiinnitetään erityistä 

nivelvaiheen tiedonsiirtoon. 

Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-

opintomahdollisuuksia ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella 

asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen 

huoltajalleen annetaan tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja 

oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä 

kysymyksistä.  

 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana  

Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu silloin, kun oppilas tarvitsee tukea. 

Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajan ja erityisesti 

koulunkäynnin nivelvaiheissa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin 

mahdollisuuksista, tuen eri muodoista ja tasoista sekä käytettävissä olevista 

tukimuodoista. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa 

kodin ja koulun välistä säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia 

yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajia kannustetaan tukemaan 

osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.  

Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu luottamuksellisuus. Huoltajille 

annetaan tietoa tuen eri muotoihin liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä ja niiden 

soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, 

tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstö on 

yhteydessä kotiin, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen 

hyvinvointinsa on vaarantumassa.  
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7.2 Yleinen tuki  

Yleinen tuki on kaikkien oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Oppilas saa 

yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä 

tutkimuksia tai päätöksiä. Hyvä, toimiva ja laadukas perusopetus mahdollistaa kaikkien 

oppilaiden oppimisen ja kasvun. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan itsetuntemuksen, 

oppimisen taitojen ja elämänhallinnan vahvistamiseen ja sitä kautta koulun 

toimintakulttuurin ja -ympäristön kehittämiseen.  

Opetus lähtee sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeista, missä keskeistä on 

vuorovaikutteisen ilmapiirin luominen ja edistäminen kouluyhteisössä. Oppilaan itsetuntoa, 

opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. 

Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.  

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja 

opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä oppilaan 

tuen tarpeen ilmetessä. 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 ensisijaisesti 

oppimisympäristön kehittämisellä ja joustavilla opetusjärjestelyillä sekä ohjauksen keinoin.  

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin 

oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea 

varten laadittava oppimissuunnitelma. Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin 

sitomattomasti. Jos opetus järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti, oppilaan 

oppimissuunnitelmaan kirjataan opintokokonaisuudet, joiden mukaan opetus etenee. 

Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa 

oppimissuunnitelman avulla.  

 

7.3 Tehostettu tuki  

Tehostettu tuki on oppilaan tarpeista lähtevää, suunniteltua ja ennaltaehkäisevää tukea. 

Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee. Sen vaikuttavuutta 

arvioidaan säännöllisesti. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta 

kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa 

opiskelusta tuetaan.  
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Oppilas alkaa saada tehostettua tukea, kun hän tarvitsee oppimisessaan tai 

koulunkäynnissään säännöllistä tukea. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, 

joka käsitellään koulussa moniammatillisesti. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää 

kaikkia perusopetuksen yhteisiä opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja.  

Oppimisympäristön muokkaaminen on tehostetun tuen keinoista merkittävin ja 

ensisijainen. Opettaja kirjaa suunnitellut tuen muodot oppimissuunnitelmaan, jossa 

pedagogiseen arvioon perustuen kuvataan annettava tehostettu tuki. Oppilaan opetus 

voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Jos opetus järjestetään vuosiluokkiin 

sitomattomasti, oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan opintokokonaisuudet, joiden 

mukaan opetus etenee.  

Tehostetun tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa vahvistetaan ja korostetaan 

oppilaan ja huoltajan osallistumista. Oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin 

edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Oppilashuollon ammattilaisten työskentelyssä 

korostuu kaikille tarjottava yhteisöllinen oppilashuollon tuki. Oppilaalla on tarvittaessa 

oikeus saada yksilökohtaisia oppilashuollon palveluja. 

 

7.3.1 Pedagoginen arvio  

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa 

kuvataan 

●  oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena koulun, oppilaan sekä 

huoltajan näkökulmasta  

●  oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista  

●  oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppilaan oppimisvalmiudet sekä 

oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet  

●  koulun arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, 

oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea  

● koulun arvio tehostetun tuen tarpeesta  

 

Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Tarvittaessa 

käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagoginen arvio laaditaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen 

tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta, joten 
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oppilas ja huoltaja ovat mukana laatimassa pedagogista arviota. Pedagogisen arvion 

laatimisessa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua 

oppimissuunnitelma.  

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen sekä tuen tarpeen arvioiminen jatkossa 

käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuollon 

ammattihenkilöstön kanssa. Tämä käsittely kirjataan pedagogiseen arvioon. Jos 

käsittelyssä päädytään oppimisen tuen tehostamiseen, tehostettu tuki suunnitellaan ja 

kirjataan oppilaalle laadittavaan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan. Käsittelyssä 

voidaan päätyä myös ratkaisuun, jossa yleinen tuki todetaan oppilaalle riittäväksi tuen 

muodoksi.  

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana  

Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva suunnitelma, 

jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Oppimissuunnitelma on käytännön 

työväline opettajan oman työn suunnitteluun. Oppimissuunnitelma laaditaan, kun on 

sovittu tehostetun tuen aloittamisesta, ja se tarkistetaan aina tarvittaessa ja vähintään 

kerran lukuvuodessa.  

Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat 

opetusjärjestelyt sekä oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Oppilaan edistymistä arvioidaan 

oppimissuunnitelman tavoitteiden mukaan.  

Oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon sekä 

mahdollisesti osana yleistä tukea laadittuun oppimissuunnitelmaan ja 

kuntoutussuunnitelmaan. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät 

oppimisen edellytykset. Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Oppilas 

osallistuu oman oppimissuunnitelmansa tekemiseen. Oppimissuunnitelman laatimisen 

yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen 

aikataulusta.  
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7.4 Erityinen tuki  

Oppilas saa erityistä tukea, kun tehostettu tuki ei riitä. Erityistä tukea varten tehdään 

pedagoginen selvitys (ks. 7.4.1). Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen 

perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista.  

Päätös erityisen tuen antamisesta tehdään kirjallisena pedagogisen selvityksen 

perusteella. Kun oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, erityisopetusta annetaan hänelle 

laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti 

(HOJKS).  

Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla turvataan ensisijaisesti oppiminen ja 

koulunkäynnin säännöllisyys. Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten 

ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun 

koulunkäynnin tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, oppilashuollon 

palvelut, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.  

Erityinen tuki on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea, joka järjestetään joko yleisen 

tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti muun 

opetuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti erityisluokassa, jos se ei ole muutoin 

mahdollista.  

Erityisen tuen aikana oppilas opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaisesti. Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti, 

jolloin oppilaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan 

(HOJKS) tulee kirjata opintokokonaisuudet, joiden mukaan opetus etenee.  

 

7.4.1 Pedagoginen selvitys  

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä koulussa laaditaan oppilaasta 

moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö 

on tärkeää.  

Pedagogisen selvityksen kokoamisesta vastaa luokanohjaaja. Hänen tehtävänään on 

koota  

● selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä eri oppiaineissa,  

● selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta sekä oppilaan 

kokonaistilanteesta oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. 
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Tämän tiedon perusteella luokanohjaaja laatii pedagogisen selvityksen 

moniammatillisessa yhteistyössä. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen 

päätöksen valmistelemiseksi hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja, kuten psykologinen 

tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Jos pedagogisessa 

selvityksessä esitetään jonkin oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä, erityisen tuen 

päätöksen valmistelemiseksi tarvitaan lisäksi aina psykologin lausunto. Huoltajan luvalla 

voidaan myös hyödyntää oppilaalle mahdollisesti laadittua kuntoutussuunnitelmaa. 

Oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa on kuultava ennen erityisen tuen 

päätöstä. Koulun tasolla tästä kuulemisesta vastaa rehtori tai apulaisrehtori. 

Kuulemistilaisuudessa on käytössä valmis pedagoginen selvitys ja tarvittavat 

asiantuntijalausunnot, koska kuuleminen pohjautuu päätöksessä tarvittaviin asiakirjoihin.  

 

7.4.2 Erityisen tuen päätös  

Rehtori tekee kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Päätös erityisestä tuesta 

tehdään hallintolain mukaisesti. Päätökseen liitetään valitusosoitus, jotta huoltajat voivat 

halutessaan hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös perustellaan ja päätöksen 

perustelut nojautuvat pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.  

Erityisen tuen päätöksessä päätetään  

● oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä  

● mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut  

● muut tarvittavat palvelut 

● sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. 

Erityinen tuki järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai alueellisessa erityisluokassa. 

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää 

pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai 

lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, 

kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn 

vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana 

ilman tehostetun tuen antamista, se perustuu oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin 

esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.  

Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa 

asioissa, joista on päätetty aiemmassa erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten 
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oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, 

erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse 

erityistä tukea, tehdään päätös erityisen tuen lopettamisesta. Tällöin oppilas saa 

tehostettua tukea.  

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan 

oppilaalle, jolle on tehty päätös erityisestä tuesta. HOJKS on opetuksen suunnittelun 

väline, ja sen laatimisesta vastaavat oppilasta opettavat opettajat. Se on pedagoginen 

asiakirja, josta ilmenee oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen 

ja muun tuen antaminen. HOJKS:n tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä 

oppimis- ja kasvuprosessia eikä suunnitelmassa kuvata oppilaan henkilökohtaisia 

ominaisuuksia.  

HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen tuen 

päätöksen sisältöön. HOJKS:n laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle aiemmin 

laadittuja pedagogisia asiakirjoja, kuten oppimissuunnitelmaa, tai huoltajan luvalla 

mahdollista kuntoutussuunnitelmaa.  

Oppilaan opettajat laativat suunnitelman lukuvuoden alussa tai heti erityisen tuen 

päätöksen jälkeen yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa, ellei siihen ole perusteltua 

estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.  

Erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus osallistua 

yleisopetukseen. Tästä laaditaan suunnitelma, joka kirjataan oppilaan HOJKS:aan. 

HOJKS-asiakirjassa on huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. Oppilaan opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot on aina oikeus luovuttaa.  

HOJKS:ssa kuvataan oppiaineen yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja oppisisällöt, joihin 

oppilaan arviointi perustuu. HOJKS tarkistetaan oppilaan tarpeiden mukaiseksi 

tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Lisäksi HOJKS:ssa kuvattuja 

tavoitteita, tuen muotoja ja pedagogisia ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan 

vähintään lukuvuoden päätteeksi ja aina tarvittaessa.  
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7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen  

Oppilasta tuetaan siten, että hänen on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset 

tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan 

ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja opetuksen 

tukimuodoilla. Oppilaalle voidaan määritellä opiskelun erityiset painoalueet jossakin 

oppiaineessa. Hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin, jotka 

kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Tällöin oppilas opiskelee 

oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti, ja hänen suorituksensa arvioidaan 

suhteessa yleiseen oppimäärään.  

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä voidaan harkita silloin, kun oppilas ei kykene 

saavuttamaan ko. oppiaineen vähimmäistavoitteita saamastaan tuesta huolimatta. Kieli- ja 

kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai 

käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen.  

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Päätös edellyttää 

aina psykologin lausuntoa. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, 

joka sisältää arvion oppilaan erityisestä tuesta sekä mahdollisista oppiaineiden 

yksilöllistämisen tarpeista perusteluineen kussakin oppiaineessa erikseen.  

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan 

tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteet laaditaan niin, 

että ne ovat oppilaalle riittävän haasteellisia ja että hän voi omalla työllään ne saavuttaa. 

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 HOJKS:ssa. Tämä 

on tärkeää, koska oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKS:aan kirjatun perusteella 

kyseisessä oppiaineessa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa 

määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Kunkin oppiaineen 

opetuksesta vastaava opettaja laatii, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä laativat 

edellä mainitut HOJKS:n sisällöt.  

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen 

numeroarvosana ja sanallinen arvio todistukseen tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa 
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että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan kirjataan maininta siitä, että 

oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 

Sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös 

päättötodistuksessa.  

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista 

oppimäärän suorittamisesta. Oppimäärän opiskelusta vapauttamiselle on oltava erityisen 

painavat syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu 

hallintopäätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas voidaan vapauttaa oppiaineen 

opiskelusta erityisen tuen päätöksessä.  

Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, 

järjestetään vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. Oppiaineen oppimäärien 

yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Heille selvitetään näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-opintoihin.  

 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus  

Oppivelvollisuuden pidentäminen on perusteltua, jos on ilmeistä, että perusopetukselle 

säädettyjä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Tällöin 

oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin ja voi kestää 11 vuotta. Päätös 

pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden 

alkamista. Sen 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.  

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen 

tarkistamisen yhteydessä. Jos todetaan, ettei ole enää syytä pitää oppilasta pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, 

jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilaalle 

voidaan edelleen antaa erityistä tukea.  
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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 perustuu 

ensisijaisesti opettajan tekemään arvioon oppilaan oppimisesta ja mahdollisesta tuen 

tarpeesta, mutta myös oppilas tai huoltaja voi olla aloitteellinen tukiopetuksen 

järjestämiseksi. 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.  

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulutyö 

suunnitellaan siten, että oppilailla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus osallistua 

siihen niin usein ja laajasti kuin on tarpeen. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia 

ennakolta, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan.  

Tukiopetuksen tavoitteena on vahvistaa perustaitojen ja - tavoitteiden saavuttamista, 

ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien muodostumista, tukea oppimaan oppimistaitoja ja 

vahvistaa oppilaan myönteistä minäkuvaa oppijana.  

Tukiopetus voidaan järjestää esim. samanaikaisopetuksena oppitunnilla, pienryhmässä tai 

yksilöllisesti oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä 

voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamiseksi oppituntien aikana. Tukiopetuksessa 

käytetään oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden monipuolisia menetelmiä ja 

materiaaleja.  

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 HOJKS:aan kirjataan 

myös tukiopetuksen tavoitteet ja toteuttaminen. Tukiopetuksen järjestäminen, työnjako ja 

opettajien keskinäinen yhteistyö kuvataan koulun toimintasuunnitelmassa.  

 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Se on 

tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia yksittäisessä oppiaineessa, keskittymisessä, 
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sosiaalisissa - tai opiskelutaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen 

tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja 

koulunkäynnin vaikeuksia.  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 

yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki kohdennetaan ryhmän ja oppilaan 

tarpeen mukaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Osa-aikaisen erityisopetuksen 

tavoitteet ja sisällöt niveltyvät oppilaan muuhun opetukseen ja tukevat oppimisvalmiuksien, 

oppimaan oppimisen taitojen ja myönteisten oppimisstrategioiden kehitystä. Opetuksessa 

käytetään monipuolisia työtapoja ja menetelmiä ja otetaan huomioon ryhmän ja oppilaan 

tarpeet. Opetus suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa 

oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.  

Osa-aikaista erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa erityisopetuksen toteuttamistavoista ja 

merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua 

siihen.  

Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-

aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen 

erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:aan kirjataan myös osa-

aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.  

 

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet  

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- 

ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tarkoituksena on 

turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja 

mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä.  

Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole 

riittävästi. Oppilaan erityisen tuen päätöksessä mainitut avustus-, apuväline- ja 

tulkitsemispalvelut tarkentuvat vuosittain oppilaan tarpeen mukaan. Opetukseen 

osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet 

kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Niiden käyttöä ja tarvetta 

arvioidaan säännöllisesti.  
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LUKU 8 OPPILASHUOLTO 

 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa 

oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy 

läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon 

lapsen edun ensisijaisuus.  

Oppilaalla on oikeus saada maksutta 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.  

 

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja mm. sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 

Yksityiskoulujen liitolla on oma oppilashuollon ohjausryhmän, jonka toiminnan piirissä 

koulumme on. Ohjausryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, 

kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.  

Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuollon palveluista 

vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on 

koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 

kouluterveydenhuolto. Nämä asiantuntijat toimivat yhteistyössä sekä yksilöiden että 

yhteisön kanssa. Koulumme järjestää kuraattori- ja psykologipalvelut, jotka ovat helposti 

nuorten saavutettavissa.  

Oppilashuoltoa toteutetaan ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä oppilaan ja hänen 

huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä 
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tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä 

määräajassa. 

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 oppilashuoltotyössä 

keskeinen työmenetelmä. 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat 

esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden 

vuorovaikutus on olennaista 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. Oppilashuollon työskentelyä ja 

vaikuttavuutta arvioidaan ohjausryhmän ja koulun tasolla.  

Koulussa tehtävän oppilashuoltotyön monialaisuutta ja -ammatillisuutta voidaan kuvata 

kaavion avulla, ks. kuva 3. 

 

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto  

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 

oppilasryhmien hyvinvointia. Tällöin voidaan arvioida myös yksittäisen luokan pedagogista 

tilannetta. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään yksilökohtaisessa 

oppilashuollossa. 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.  

 



67 

Kuva 3. Oppilashuollon toimintarakenne. 

 

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.  

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen 

ja sosiaalinen turvallisuus. Koulussa pyritään tietoisesti oppilaiden ja henkilöstön 

turvallisuuden tunteen lisäämiseen. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden 

ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri 

edistää työrauhaa. Järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja 

sisäistä järjestystä. Koulussamme on suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä, ks. liite 7. 

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen on osa ympäristön 

terveellisyyttä ja turvallisuutta. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita 

noudatetaan. Varmistetaan, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen 
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aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön 

hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Turvallisuutta edistävät toimintatavat 

koskevat myös tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta. 

 

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto  

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista 

työskentelyä, oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja sekä oppilashuollon 

psykologi- ja kuraattoripalveluja. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat 

terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista 

oppilashuoltoa. Yksilökohtaisesta oppilashuollosta saatavat yhteenvedot tuottavat tietoa 

myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.  

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan 

kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen 

turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää. Oppilashuollon tuen suunnittelussa ja 

koulutyössä otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet. 

Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet ovat tärkeitä. Oppilaan ikä, 

kehitystaso ja muut henkilökohtaiset edellytykset otetaan huomioon. Vuorovaikutus on 

avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilaan on tultava kuulluksi. Tätä edistää, että 

hän kokee tilanteen kiireettömänä. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista 

ja salassapitoa koskevia säännöksiä.  

Asian käsittely oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano 

perustuvat 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. Tehostettuun ja 

erityiseen tukeen liittyvää moniammatillista työtä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 7.  

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 

oppilashuoltokertomus, ks. liite 8. 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. 

Kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  



69 

• 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 sekä  

• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.  

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, on asiakirjaan 

kirjattava kenelle, mitä ja mistä syystä tietoja on luovutettu.  

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut 

yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. 

Yksityiskoulujen oppilashuollon ohjausryhmä vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä 

ohjeistuksesta ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut 

tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta tai muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa 

pidettäviä. 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 

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.  
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Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa 

opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin lain tarkoittama peruste, 

yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan 

tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.  

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, 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. 
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LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 

 

Erilaiset kielet ja kulttuurit kuuluvat koulun arkeen: kielitietoisuus luo pohjan arvostavalle 

moninaisuudelle. Koulussa turvataan eri äidinkieliä puhuvien toimiva ja oppimista tukeva 

kommunikointi. Kielitietoisessa koulussa jokainen opettaja on koulun kielen sekä oman 

oppiaineensa kielen opettaja.  

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan samoja opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisia yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Oppilaan omaa kulttuurista identiteettiä 

tuetaan oppilaan oman katsomusaineen opetuksella ja oman äidinkielen opetuksella. 

Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään oppilaiden vanhempiaan sekä heidän 

taustayhteisöjensä osaamista opetuksessa. Tavoitteena on tukea monikielisyyttä, opettaa 

oppilaita kulttuuriseen dialogiin ja arvostamaan moninaisuutta. 

Koulun opetuskieli on suomi ja kansainvälisillä luokilla pääsääntöisesti englanti. 

Opetuksen tukena voidaan käyttää myös muita kieliä, mahdollisuuksien mukaan oppilas 

voi saada tukea myös omalla kotikielellään. 

 

9.1. Romanit  

Koulussa tuetaan oppilaan identiteettikehitystä ja kasvatetaan tietoisuutta romanien 

historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa huomioidaan romanien asema etnisenä ja 

kulttuurisena vähemmistönä. Yhteistyössä kotien kanssa opetus vahvistaa romanien kieli- 

ja kulttuuriperinnön säilymistä. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan romanikielen 

opetusta kaupungin koulussa.  

 

9.2. Muut monikieliset oppilaat 

Tavoitteena on tukea oppilaan identiteetin ja itsetunnon kehittymistä sekä ohjata kohti 

hänelle asetettuja oppimistavoitteita, monikielisyyttä. Opetuksessa otetaan huomioon 

oppilaan tausta ja lähtökohdat, aikaisempi kouluhistoria, äidinkieli ja kulttuuri sekä 

maassaoloaika.  

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään omaa kieltään oman oppimisensa tukena 

sekä koulun toiminnassa. Oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden 
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sisällön omaksumista sekä akateemista monikielisyyttä. Suomen perustuslain mukaan 

jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. 

Oppilaille tarjotaan oman äidinkielen opetusta useissa eri kielissä.  

Suomi äidinkielenä ja kirjallisuus -oppimäärän sijaan maahanmuuttajalle opetetaan 

suomea joko kokonaan tai osin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 

mukaisesti, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidoissa on puutteita yhdellä tai usealla 

kielitaidon osa-alueella. Mikäli oppilaalla on puutteita suomen kielen peruskielitaidoissa, 

häntä tuetaan kaikissa oppiaineissa sekä oppimisen eri osa-alueilla hyvien 

oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.  

Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan yleisen tuen 

oppimissuunnitelma vähintään ensimmäiseksi vuodeksi. Oppimissuunnitelmassa kuvataan 

oppilasta koskevat mahdolliset erityisjärjestelyt, tuki ja suomen kielen kehittyminen. 

Oppimissuunnitelmaan asetetut realistiset, kannustavat tavoitteet sekä niiden toteutumisen 

arviointi auttavat oppilasta etenemään opinnoissaan. Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä 

opinto-ohjelma, jonka mukaan oppilas voi tarvittaessa edetä vuosiluokkiin sitomattomasti. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon 

kehittyvä suomen kielen taito. Arvioinnissa käytetään monipuolisia ja joustavia 

arviointitapoja. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, ja hän saa 

osoittaa osaamistaan monin eri tavoin. 
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LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS 

 

Suomenkielisessä perusopetuksessa koulun opetuskieli on suomi. Opetusta annetaan 

myös englanniksi kansainvälisillä luokilla opetuslautakunnan myöntämällä erityisluvalla. 

Kansainvälisillä luokilla opetus tapahtuu pääsääntöisesti englanniksi (yli 80 %); monissa 

valinnaisaineissa oppilaat saavat opetusta sekä suomeksi että englanniksi. 

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään suomen kielen lisäksi yhtä tai 

useampaa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään nimitystä 

kohdekieli. 

Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % 

perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus 

lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta 

toteutetaan.  

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi vaihdella 

suuresti. Joidenkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Oppilaat, joiden 

äidinkieli on jokin muu kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi toisena 

kielenä -oppimäärää. Näiden oppilaiden kielitaidon kehittymiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota, sillä englanninkielisen opetuksen osuus koko opetuksesta on suuri. 

Kansainvälisillä 7.-9. luokilla suomen kieltä opetetaan sekä äidinkielenä että suomi toisena 

kielenä -oppimääränä yhteensä vähintään 13 ja englannin kieltä vähintään 12 

vuosiviikkotuntia. Englannin kielellä opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman 

mukaisesti. Englannin kielessä sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa on laajennettu 

oppisisältö. 

Opetus järjestetään siten, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana 

jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen. Kodin ja koulun yhteistyön 

turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat ovat saatavilla suomen 

lisäksi tarpeen mukaan myös englanniksi. 

 

10.1. Englanninkielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia 

Englanninkielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa kattava ja monipuolinen kielitaito. 

Opetuksen tavoitteena on luoda perusta elinikäiselle englannin kielen oppimiselle sekä 
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muiden kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Sekä suomen kieltä että 

englantia pyritään vahvistamaan koulun arjessa myös oppituntien ulkopuolella. Lisäksi 

suomen kieltä pyritään vahvistamaan myös muissa oppiaineissa, esim. valinnaisaineissa.  

Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteet. Opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja 

vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö. Opetuksen 

suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon myös kulttuurien moninaisuus ja keskinäisen 

kunnioituksen lisääminen sekä edistämään kansainvälisten luokkien oppilaiden 

integroitumista koulun toimintakulttuuriin. Englanninkielinen opetus heijastuu koko koulun 

toimintakulttuuriin. 

Teemme yhteistyötä lähialueen alakoulun kanssa erityisesti nivelvaiheessa, ja pyrimme 

varmistamaan oppilaiden eritasoisten kielitaitojen huomioimisen siirryttäessä yläkouluun. 

Muualta kuin lähikoulusta tulevien oppilaiden opiskeluun liittyvä tieto tulee todistuksen 

muodossa sekä englannin kielen testaamisen kautta. 

Koulumme tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudulla toimivien kansainvälisten 

koulujen ja luokkien kanssa mm. oppilaaksi otossa, johon liittyen kouluilla on yhteiset 

käytännöt. 

 

10.1.1. Englannin opetus 

Englannin kielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti ja samalla 

ottaen huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle. Oppiaineiden 

opetuksen muuttuessa käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin 

tuottamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Oppilaiden 

heterogeeninen tausta sekä eri koulutusjärjestelmien tuomat haasteet pyritään 

huomioimaan opetuksessa ja oppimisen tuessa mahdollisimman hyvin. 

 

 

10.1.2. Muiden oppiaineiden opetus englannin kielellä 

Eri oppiaineiden opetus englanniksi edellyttää opettajalta riittävää kielen hallintaa sekä 

taitoa avata opetuksessa esiin tulevia termejä ja sanastoa ymmärrettävästi. Opetuksessa 

korostuvat havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset työtavat sekä 
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vuorovaikutteisuus. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen 

oppijoita että kielen käyttäjiä. Eri oppiaineiden englanninkielisen sisällön tuottamista 

tuetaan sekä opettajan toimesta että vertaistuen muodossa. 

 

10.1.3. Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet englanninkielisessä opetuksessa 

Arvioinnin tehtävänä on antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta 

oppilaiden aineenhallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle 

määriteltyihin tavoitteisiin. Oppilaan kielitaidon kehittymistä seurataan eri oppiaineissa 

esim. oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. 

Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita 

riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Perusopetuksen päättöarvioinnissa 

englannin kielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin 

kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi 

toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Päättötodistuksesta ilmenee oppilaan 

osallistuminen englanninkieliseen opetukseen. 

 

10.1.4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki englanninkielisessä opetuksessa 

Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen kielitaito 

ja pohditaan millä kielellä ja millaista tukea voidaan antaa. Oppilaalla on oikeus saada 

ohjausta ja riittävää tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. 

Oppilaan tuen tarvetta seurataan säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja 

oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken. 

 

  



76 

LUKU 11 VALINNAISET OPINNOT 

 

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.  

 

11.1. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset opinnot syventävät yhteisinä aineina opetettavia opintoja 

ja niistä käytetään tässä yhteydessä nimitystä taide- ja taitoaineiden syventävät tunnit. 

Vuosiluokille 7-9 osoitetaan taide- ja taitoaineille 5 vuosiviikkotuntia, josta koulu käyttää 

yhden tunnin käsityön oppisisältöjen syventämiseen 7. luokalla, jolloin sitä on yhteensä 3 

vuosiviikkotuntia 7. luokalla. Taito- ja taideaineiden syventävät opinnot ovat osa yhteisinä 

oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä 

opetusta. Taito- ja taideaineita ovat musiikki, kuvataide, liikunta, kotitalous, käsityö. 

 

11.1.1 Yleisluokan oppilaan taito- ja taideaineiden syventävät opinnot 

Yleisluokan oppilaalle osoitetaan valittavaksi 2 vuosiviikkotuntia 8. luokalla ja 2 

vuosiviikkotuntia 9. luokalla. Valittavissa olevat aineet ovat musiikki, käsityö, kotitalous ja 

kuvataide. Erikoistapauksissa tuntimäärä voidaan ylittää. 

 

11.1.2 Liikuntaluokan oppilaan taito- ja taideaineiden syventävät opinnot 

Liikuntaluokan oppilaan taito- ja taideaineiden syventävät tunnit (yhteensä 4vvt) koulu 

osoittaa liikuntapainotuksen toteuttamiseen. Erikoistapauksissa tuntimäärä voidaan ylittää. 

 

11.1.3 Matematiikkaluokan ja kansainvälisen oppilaan taito- ja taideaineiden syventävät 
opinnot 

Matematiikkaluokan ja kansainvälisen luokan oppilaille osoitetaan valittavaksi 2 

vuosiviikkotuntia 8. luokalla ja 2 vuosiviikkotuntia 9. luokalla. Valittavissa olevat aineet ovat 

musiikki, käsityö, kotitalous ja kuvataide. Erikoistapauksissa tämä voidaan ylittää. 
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11.2. Valinnaiset opinnot 

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan 

valinnan mukaisesti. Valinnaisaineita opetetaan vuosiluokilla 7 – 9 yhteensä vähintään 

kuusi vuosiviikkotuntia. Valinnaisaineiden laajuudet voivat vaihdella. Valinnaisena aineena 

voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai 

useasta aineesta muodostettuja ilmiöpohjaisia oppiainekokonaisuuksia. Soveltavat 

valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta 

osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä.  

 

11.2.1. Yleisluokan valinnaiset aineet ja laajuudet 

Yleisluokan oppilaalle osoitetaan valittavaksi 4 vuosiviikkotuntia 8. luokalla ja 2 

vuosiviikkotuntia 9. luokalla. Valinnaisaineina tarjotaan mm. musiikkia, kuvataidetta, 

käsityötä, kotitaloutta ja eri kieliä. Koululla on mahdollisuus lisätä valinnaisiin aineisiin 

uusia oppiaineita ja ilmiöpohjaisia oppiainekokonaisuuksia. 

 

11.2.2. Liikuntaluokan oppilaan valinnaiset aineet ja laajuudet 

Liikuntaluokan oppilaalle osoitetaan valittavaksi 2 vuosiviikkotuntia 8. luokalla ja 2 

vuosiviikkotuntia 9. luokalla. Valinnaisaineina tarjotaan mm. musiikkia, kuvataidetta, 

käsityötä, kotitaloutta ja eri kieliä. Koululla on mahdollisuus lisätä valinnaisiin aineisiin 

uusia oppiaineita aineita ja ilmiöpohjaisia oppiainekokonaisuuksia. 

 

11.2.3. Matematiikkaluokan oppilaan valinnaiset aineet ja laajuudet 

Matematiikkaluokan oppilaalle koulu osoittaa matematiikkapainotuksen valinnaisaineeksi. 

Erikoistapauksissa minimituntimäärä voidaan ylittää. 

 

11.2.4. Kansainvälisen luokan oppilaan aineet ja laajuudet 

Kansainvälisen luokan oppilaalle koulu osoittaa kielipainotuksen valinnaisaineeksi. 

Erikoistapauksissa minimituntimäärä voidaan ylittää. 
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11.3. Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia ja valinnaisen 

B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä 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. Näin 

tehdään myös, jos A – kieli on toinen kotimainen kieli ja oppilaan kieliohjelmaan kuuluun 

myös vapaaehtoinen A kieli. Lisäksi A-kielenä opiskeltavaan toiseen kotimaiseen kieleen 

osoitetaan yksi lisävuosiviikkotunti, joka voi ylittää oppilaan minimituntimäärän. 

Vapaaehtoisen A- kielen tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille 

yhteisessä A-kielessä.  
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LUKU 12 VUOSILUOKKIEN 6 JA 7 VÄLINEN SIIRTYMÄVAIHE JA 
VUOSILUOKKIEN 7 – 9 TEHTÄVÄ 

 

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma 

erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen 

huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun 

nivelvaiheissa. 

 

12.1. Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtyminen  

Siirtyminen kuudennelta seitsemälle luokalle toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on 

varmistaa oppilaan eheä, turvallinen ja yhtenäinen perusopetuksen opinpolku. 

Lähtökohtana on, että oppilas saa valmiuksia ja tilaisuuksia tutustua toiminnallisesti 7-9 

vuosiluokkien opetukseen vuosiluokkien 1-6 aikana. Siirtymän ennakoimiseksi 

järjestämme lähikoulumme kuudennen luokan oppilaille mahdollisuuden tulla tutustumaan 

eri opettajien opetukseen sekä saamaan kokemuksia osallistumisesta erilaisten ryhmien 

toimintaan. Seitsemännen luokan alussa oppilaalle järjestetään tilaisuuksia tai tapahtumia, 

jotka edistävät ryhmäytymistä. 

Oppilaan siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle opiskelemaan edellyttää 

koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon 

siirtämistä sekä oppimisympäristöjen ja toimintatapojen tuntemista. Vuosiluokkien 7-9 

opettajien on tärkeää huomioida opetuksessaan seitsemännelle vuosiluokalle siirtyneiden 

oppilaiden lähtökohdat uudessa tilanteessa ja ohjata ryhmiä uuteen toimintakulttuuriin 

yhteistyössä muiden opettajien ja kotien kanssa. Luokanohjaaja huolehtii yhdessä 

moniammatillisen henkilöstön kanssa yksilöllisen tuen ja ohjauksen varmistamisesta. 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu siirtymävaiheessa. On tärkeää, että 

kotona ja koulussa huolehditaan 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 asioistaan ja valinnoistaan päättämiseen on tärkeää. 
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Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun kieliohjelmasta, painotetusta opetuksesta, 

opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai 

vapaaehtoisista opinnoista. Tuemme oppilaiden mahdollisuutta syventää omaa 

osaamistaan eri valintojen avulla. Vahvistamme kielitietoisuutta osana opetusta. Huoltajien 

ja oppilaiden kanssa pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen 

ryhmään liittymistä. Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään 

ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. 

 

12.2. 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. Oppilaita tuetaan ja ohjataan erilaisiin opintojen aikaisiin ja perusopetuksen 

jälkeisiin valintoihin yksilöllisistä lähtökohdista käsin. 

Opettajan on hyvä tunnistaa kriittisesti omat käsitykset ja lähtökohdat oppilaiden valintoja 

ohjatessa ja tukiessa. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös poikien ja tyttöjen 

usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. 

Oppilaita tuetaan omien vahvuuksien tunnistamiseen. 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 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. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuoren kasvua kohti aikuisuutta. Yhteisistä 

pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo 
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turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista. Opetuksessa pyritään verkostoitumaan eri 

yhteistyömuotojen avulla paikallisten vapaa-ajan toimijoiden kanssa kuten nuorisotyön 

kanssa nuoren kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Helsingissä on monimuotoisia 

mahdollisuuksia toteuttaa työelämäyhteistyötä ja yritysyhteistyötä. Huomioimme 

paikallisen työelämäyhteistyön mahdollisuudet ja yritysyhteistyö osana opetusta. 

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. 

Vahvistamme nuorten aktiivista osallisuutta kaupungin eri toimintamuotojen avulla. 

Huolehdimme siitä, että oppilailla on mahdollisuus omien osallisuuden taitojen 

kehittämiseen ja tilanteita osallisuuden monimuotoiseen toteuttamiseen. 

 

12.3. Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen  

Perusopetuksen ja toisen asteen siirtymävaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin 

ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtyminen 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 ja laadukasta 

ohjausta tiedon soveltamiseen omiin valintoihin niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden 

opettajiltakin. 
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Siirtymisessä toisen asteen opintoihin teemme yhteistyötä paikallisesti ja kaupungin tasolla 

perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien kesken erilaisin toiminnallisin ja 

tiedotuksellisin muodoin. Tarjoamme huoltajille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen 

koskien oppilaiden valintoja ja tulevaisuuden suunnitelmia. 

Helsingin kaupungin laaja koulutustarjonta asettaa jatko-opintojen suunnitteluun 

paikallisen erityishaasteensa. Varaamme aikaa keskusteluun oppilaiden kanssa heidän 

tulevaisuuden suunnitelmistaan ja autetaan oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen 

asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia, yksilöllistä oppimista innostavia valintoja. 

Keskustelemme millaisia työelämätaitoja ja osaamisen muotoja tulevaisuudessa tarvitaan. 

Tarjoamme oppilaille mahdollisuuksia myös unelmoida ja esittää omia toiveitaan koskien 

tulevaisuuden valintoja. Keskustelussa käytämme apuna monialaista yhteistyötä 

ilmiöpohjaisista lähtökohdista. 
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LUKU 13 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 

 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä 

tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 7-9. Edellytykset laaja-alaisen osaamisen 

kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Toisaalta 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. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle 

luontevalla tavalla. Digitaalisuus ja ilmiöpohjaisuus ovat työvälineitä laaja-alaisen 

osaamisen saavuttamiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja 

toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen 

kehittämiseen ja syventämiseen. Helsinki on monipuolinen oppimisympäristö. 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat luonteva osa koulujen arkea. 

 

13.1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen – L1 

Oppilaita kannustetaan ottamaan ajattelussaan riskejä, pohtimaan ja kehittämään 

aktiivisesti innovatiivisia, itsenäisiä ideoita, myös sellaisia, jotka eivät välttämättä onnistu. 

Oppilaita rohkaistaan eri tietämisen tapojen kokeilemiseen kuten tietoinen päättely ja 

intuitiivinen ajattelu. Oppilaat osaavat rohkaista toisia, ottaa huomioon muiden ideoita ja 

löytää helmiä epätavallisistakin ratkaisuista. 

Oppilaat osaavat tunnistaa todelliseen maailman ongelmia ja ristiriitoja, osaavat määritellä 

niitä ja etsiä useita näkökulmia. He osaavat esittää olennaisia kysymyksiä, löytää 
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perusteluita ja tehdä pohdintoja käsiteltävistä ja tukittavista aiheista. Oppijat ovat 

omaksuneet tärkeitä ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, yhteistä hyvää edistäviä 

arvoja ja asenteita. Oppijat kykenevät suunnittelemaan tutkivaa prosessia ymmärtääkseen 

ongelman sen todellisessa kontekstissa. 

Oppilaiden tiedonhankinnan taidot vahvistuvat. Oppilaat osaavat arvioida tiedon 

luotettavuutta, tarkoituksenmukaisuutta sekä hyödyllisyyttä. He osaavat selittää omaa 

ajatteluprosessiaan. Oppilaat osaavat arvioida tietolähteen väittämiä, loogisia 

johtopäätöksiä ja argumentointia. Heitä kannustetaan ja ohjataan itse esittämään 

väittämiä, loogisia johtopäätöksiä sekä argumentoimaan. Näitä reflektoidaan ja arvioidaan 

yhdessä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan tiedon tuottajan motiiveja sekä vertailemaan 

samasta asiasta vastakkaisia näkemyksiä. Oppilaiden minäkuva tiedonhankkijana 

vahvistuu ja he osaavat asettaa tavoitteita hakemalleen tiedolle. Oppilaat osaavat myös 

kuvata miten, he voivat soveltaa hankkimaansa ja rakentamaansa tietoa. 

Oppilaat käyttävät tietoteknologiaa luontevasti ajattelun työkaluna, yhteisessä ajattelussa 

ja suunnittelussa. Oppilaat pystyvät kuvailemaan, miten digitaaliset ratkaisut ovat 

vahvistaneet heidän kykyään luovaan ajatteluun. Heillä on myös ajatus siitä, miten tämän 

voisi tehdä tulevissa tehtävissä vieläkin paremmin. 

Oppilaat uskaltavat pohtia, miltä tulevaisuus voi näyttää ja he oppivat saattamaan osaavia 

ihmisiä yhteen luodakseen ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Oppilaat jakavat yhdessä 

muiden oppilaiden kanssa osaamistaan ja ajatuksiaan. Näistä jaetuista ajatuksista 

muodostuu uutta yhteistä tietoa ja yhteisiä ideoita. Oppilaat osaavat asettaa tavoitteita 

sekä omalle että ryhmänsä työskentelylle. He oppivat ottamaan huomioon erilaisia 

näkemyksiä siten, että se edistää tiimin oppimista eikä estä tiimin työn etenemistä. 

Oppilaiden looginen päättelykyky kehittyy, he osaavat tehdä tutkimuksistaan päätelmiä, 

johtopäätöksiä, suunnitella toimenpiteitä, jotka vievät tutkimusta ja oppimista eteenpäin, 

sekä arvioida prosesseja ja lopputulosta. Oppilaat osaavat soveltaa ja syventää 

oppimaansa todellisen elämän haasteisiin ja omaan elämäänsä. 
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13.2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu – L2 

13.2.1. Vuorovaikutustaidot, hyvät tavat 

Toiset huomioiva käyttäytyminen on luonteva osa oppilaan toimintaa kouluyhteisössä ja 

sen ulkopuolella tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaiden maailmankuva 

syventyy ja taito käydä dialogia kehittyy eri näkökulmia tarkastelemalla. 

 

13.2.2. Perinteet, kulttuurinen moninaisuus 

Oppilailla on käsitys omasta kulttuuri-identiteetistä ja he suhtautuvat kunnioittavasti muihin 

ihmisiin ja elinympäristöönsä. Oppilaat tunnistavat, miten sosiaaliset, kulttuuriset, 

uskonnolliset, katsomukselliset ja kielelliset käytänteet vaikuttavat arjessa, helsinkiläisessä 

ja suomalaisessa yhteiskunnassa, sekä muualla maailmassa. 

 

13.2.3. Kulttuuriympäristö, kulttuuriperintö 

Oppilaat tuntevat paikallista kulttuuriperintöä ja siihen liittyviä arvoja, sekä osallistuvat sen 

muovaamiseen ja eteenpäin välittämiseen. Oppilaat osaavat tunnistaa ja tulkita 

ympäristönsä kulttuurisia viestejä, sekä taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja 

tiedostaen niiden merkityksen yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Oppilaat saavat 

kokemuksia yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa, myös kansainvälisesti. Oppilaat tuntevat 

tärkeimmät helsinkiläiset taide- ja kulttuurilaitokset. Oppilailla on taitoja osallistua ja 

vaikuttaa ympäröivään kulttuuriin taiteen keinoin tai median kautta. Oppilaat analysoivat 

kriittisesti mediakulttuuria ja sen vaikutuksia, sekä pystyvät peilaamaan mediassa 

esitettyjä asenteita ja arvoja omiinsa. 

 

13.2.4. Lapsen oikeuksien sopimus, ihmisoikeudet 

Oppilaat oppivat tuntemaan keskeisten ihmisoikeussopimusten merkityksen ja 

toteutumisen maailmassa. Oppilaat ymmärtävät millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien 

vastaisina hyväksyä, sekä huomioivat tämän omassa toiminnassaan. 
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13.2.5. Ilmaisutaidot 

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan itseään rakentavasti ja toimimaan monenlaisissa 

esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti 

mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaat hallitsevat erilaisia ilmaisukeinoja ja löytävät 

niistä itselle mieluisimmat. Oppilaat ilmaisevat itseään rohkeasti oman äidinkielensä lisäksi 

myös muilla kielillä. 

 

13.3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot – L3 

13.3.1. Oma toiminta, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot 

Oppilaat oppivat ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Oppilaat 

osallistuvat aktiivisesti koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen 

sekä yhteisten sääntöjen laadintaan, jolloin he oppivat vastuunottoa omasta oppimisesta 

sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista. Oppilaat kantavat vastuuta 

oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä. Oppilaat oppivat 

käsittelemään yhdessä toisten kanssa ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja 

hallintaa. Oppilaat osaavat tunnistaa omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 

tekijöitä. Oppilaat osaavat toimia syrjintää ja väkivaltaa ehkäisevillä tavoilla ja heillä on 

tiedossaan toimintamallit näihin puuttumiseen. Oppilaat osaavat koulun ja 

yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteet ja tuntevat demokaraattisen vaikuttamisen 

kulttuurin. Oppilaat oppivat terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja: 

tasapainoinen päivärytmi, liikkuminen, uni, monipuolinen ravinto, henkilökohtainen 

hygienia, päihteettömyys, hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot. 

 

13.3.2. Liikenne ja turvallisuus 

Oppilaat osaavat toimia liikenteen erilaisissa tilanteissa kestävästi ja vastuullisesti, 

erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa sekä julkisessa liikenteessä. He oppivat 

huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä. Oppilaat 

osaavat toimia niin, että he huomioivat oman ja yhteisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja 

arjen sujumisen. 
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Oppilaat osaavat suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat 

ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan onnettomuustilanteissa 

tarkoituksenmukaisesti. 

13.3.3. Teknologia 

Oppilaat ymmärtävät teknologian toimintaperiaatteita, monimuotoisuutta ja merkitystä 

omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. He osaavat teknologian 

vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaat 

ymmärtävät teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden 

sovellusmahdollisuuksia. 

 

13.3.4. Talous 

Oppilaat osaavat tarkastella omia kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden 

näkökulmasta. He oppivat toimimaan kriittisenä ja vastuullisina kuluttajina. He oppivat 

oman talouden suunnittelua ja taloudesta huolehtimista. He ymmärtävät lainan 

merkityksen ja velkaantumiseen liittyvät riskit. He osaavat tarkastella mainosviestintää 

analyyttisesti. 

 

13.4. Monilukutaito – L4 

13.4.1. Tekstien tulkitseminen, tuottaminen ja arvioiminen 

Oppilaiden monilukutaito syventyy. Opetuksessa käytettävien tekstien ja digitaalisten 

työtapojen kirjoa laajennetaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Oppilaat harjoittelevat 

analyyttistä ja kriittistä lukutaitoa. Oppilaat harjoittelevat katsomuksellista sekä kulttuurista 

ja ympäristöön liittyvää lukutaitoa. Oppilaat oppivat hyödyntämään monipuolisesti kaikkia 

aistialueita oppimisessa. Oppilaat harjoittelevat tiedon tuottamisen, tulkinnan ja 

välittämisen taitoja eri oppiaineiden ominaisilla tavoilla ja oppiaineiden yhteistyönä. 

Oppilaat saavat runsaasti tilaisuuksia rohkaistua käyttämään monilukutaitoaan 

vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa lähiympäristössään, mediassa ja 

yhteiskunnassa monipuolisin, yhteistoiminnallisin työtavoin. Oppilaat käyttävät aiempaa 

enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettäviä tekstejä. Oppilaat tutustuvat 

kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Oppilaat 

harjoittelevat katsomuksellista sekä kulttuurista ja ympäristöön liittyvää lukutaitoa. 
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13.4.2. Kriittisen ajattelun kehittyminen 

Oppilaiden kasvua perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja työelämään tuetaan tulkitsemalla 

kriittisesti työelämään, kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä tekstejä ja niiden sisältämiä 

käyttöyhteyksiä sekä tavoitteita yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Numeraalista 

lukutaitoa sovelletaan erilaisten tilastojen, kyselyjen tai ostotapahtumien arviointiin. 

Opetuksessa ja opiskelun aikaisissa työssäoppimisen ja työelämään tutustumisen 

harjoitteluissa oppilaat syventävät medialukutaitoaan työskentelemällä eri medioiden 

parissa. 

 

13.4.3. Kuvanlukutaito 

Oppilaiden kuvanlukutaitoa syvennetään käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja 

esittämisen tapoja. Oppilaiden aikuisidentiteetin hahmottumista tuetaan kannustamalla 

oppilaita ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen keinojen 

avulla.  Oppilaiden kanssa arvioidaan, millaiset toimintatavat tukevat omien rajojen ja 

oikeuksien tunnistamista ja puolustamista. Oppilaiden kanssa arvioidaan omaa roolia 

tekstien ja kuvien käyttäjänä ja aktiivisena tuottajana. Oppilaiden aktiivista roolia 

toteuttajana tuetaan luomalla oppilaille monipuolisia mahdollisuuksia tekstien, kuvien ja 

digitaalisen ilmaisun luomiseen. Oppilaat harjoittelevat oman osaamisen jakamista toisille 

oppilaille. 

 

13.5. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen – L5 

Oppilaat osaavat itsenäisesti opetella ohjeita sekä vertaistukea hyödyntäen uuden 

sovelluksen käytön, käyttölogiikan ja toimintaperiaatteet. Oppilaat osaavat sujuvasti 

käyttää ongelmanratkaisu- ja päättelystrategioita. He osaavat kuvata käyttämänsä 

strategiat. Oppijat hallitsevat käsitteet sekä osaavat havainnoida ja jäsentää sovellusten 

käyttöliittymää. 

Oppilaiden tiedonkäsittelytaidot mahdollistavat datan yhdistelyn, sen analysoinnin ja uuden 

tietämyksen muodostamisen. Oppilaat ymmärtävät algoritmien merkityksen 

tiedonkäsittelyssä. Oppilaat saavat kokemuksia robotiikasta ja syventävät 

ymmärtämystään niiden mahdollisuuksista yhteiskunnassa. 
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Oppilaita ohjataan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa luodakseen innovatiivisia 

ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa. He hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja tehokkaasti 

vahvistaakseen oppimisprosessin luovaa näkökulmaa. Oppijat ymmärtävät digitalisaation 

ilmiönä ja sen merkityksen yhteiskunnassa. 

Oppilaat osaavat toimia verkostoissa vastuullisesti ja noudattaa verkoston sääntöjä. 

Oppilaat osaavat hyödyntää verkostoa ja sen osaamista monimutkaisissa tehtävissä. 

Oppilaat osaavat kuvata, miten tietoteknologia on tukenut luovaa ajattelua ja 

itseohjautuvuutta. 

Oppijat hyödyntävät digitalisaatiota luontevasti viestinnässä. Oppija on sisäistänyt 

tietosuojan ja tietoturvan sekä osaa toimia niiden mukaisesti. Oppilas hallitsee 

tekijänoikeudet omien materiaalien tuottamisessa ja jakamisessa (esim. CC-lisensointi). 

Oppilas osaa arvioida omaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ja toimintaa verkostoissa 

moraaliselta ja eettiseltä kannalta. 

 

13.6. Työelämätaidot ja yrittäjyys – L6 

13.6.1. Minä ja me 

Oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnoissa hyödynnetään aktiivisesti lähiympäristön ja 

koko kaupungin mahdollistamia työtiloja ja työkaluja, jotta oppilaat saavat kokemuksia työn 

ja yritteliäisyyden merkityksestä toiminnallisesti kokeilemalla. Oppimisympäristöjen 

valinnoissa huomioidaan oppilaiden työharjoittelujaksojen, jatko-opintosuunnitelmien ja 

kesätyön kokemuksia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia ikäkaudelle sovitettuja 

yrittäjyys- ja talouskasvatuksen digitaalisia sovelluksia ja muita materiaaleja. Toiminnalliset 

opiskelutilanteet ohjaavat oppilaita suunnittelemaan innovoivia työprosesseja 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja jakamaan omaa osaamistaan, asettamaan 

hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään 

uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella 

monipuolisia työelämätaitoja, tiimityöskentelyä, palautteen antamista, 

työhaastattelutilanteita, kielitaidon, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen merkitystä 

työelämässä omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa sekä mahdollisuuksien 

mukaan myös kansainvälisesti. Oppilaat oppivat aloitteellisuutta, ennakoinnin taitoja, 

arvioimaan riskejä ja toteuttamaan rohkeasti uusia kokeiluja ja innovaatioita. Oppilaita 

vahvistetaan kohtaamaan epäonnistumisia, pettymyksiä sekä yrittämään uudelleen. 



90 

Oppilaat oppivat oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä 

yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. 

 

13.6.2. Yhteistyö lähiympäristössä ja omien valintojen pohtiminen 

Opetuksessa tutustutaan innostavin työtavoin lähialueen elinkeinoelämään, sen 

erityispiirteisiin ja toimialoihin. Oppilaat saavat monimuotoisia kokemuksia 

yritystoiminnasta, talousosaamisesta, työelämästä ja ammateista koulun ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa ja työelämään tutustumisjaksoilla. Opettajien ja koulun ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa 

sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö auttavat valmistautumaan perusopetuksen 

jälkeiseen elämänvaiheeseen. Tavoitteena oppimistilanteissa on vahvistaa myönteistä 

asennetta työelämään ja työhön. Toiminnallisissa oppimistilaisuuksissa oppilaat voivat 

pohtia ja keskustella, millaisia työelämätaitoja, ammatteja ja työskentelytapoja on 

tulevaisuudessa. Oppilaita rohkaistaan unelmointiin. Työskentelyssä oppilaita ohjataan 

tarkastelemaan tulevaisuuden työelämän taitoja ja ammatteja luovasti ja samalla 

arvioimaan kriittisesti vallitsevia käsityksiä työelämästä ja ammateista. Oppilaiden 

tietopohjaa ammateista ja koulutuksesta vahvistetaan. Oppilaita opastetaan ottamaan 

selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista. 

 

13.6.3. Rohkea ja luova toiminta 

Oppilaita rohkaistaan avoimeen, joustavaan ja luovaan toimintaan uusia mahdollisuuksia 

tai muutostilanteita kohdatessa. Oppilaita ohjataan rohkeasti ja innovatiivisesti 

kohtaamaan yhteiskunnan uusia mahdollisuuksia ja tarpeita. Oppilaita ohjataan 

tarkastelemaan muutosta, muutokseen liittyviä tunteita ja kokemuksia sekä muutoksen 

erilaisia merkityksiä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan 

tunnistamaan, mitkä ammatilliset suuntaukset tuntuvat innostavilta ja vastaavat omia 

vahvuuksia ja taipumuksia. Oppilaita rohkaistaan tekemään opintoihin ja ammatteihin 

liittyviä valintoja omista lähtökohdista, perinteiset sukupuoliroolit ja niiden vaikutukset 

tiedostaen. 
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13.7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen – L7 

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään 

oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja harjoitellaan 

toimintaa yhteiskunnan jäseninä. Oppilaat osallistuvat oman luokkayhteisön, eri 

opiskeluryhmien, oppilaskunnan ja kouluyhteisön päätöksentekoon. He saavat 

kokemuksia kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta. Kokemusten kautta oppilaat oppivat 

vaikuttamisen tapoja. Oppilaat oppivat tietoja ja saavat kokemuksia osallistumisen 

keinoista kuten ympäristötoiminnasta, vapaaehtoistyöstä sekä median, taide-elämän, 

julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. 

Oppilaat opettelevat neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista, oman 

mielipiteen ilmaisua rakentavasti ja ratkaisujen etsimistä yhteistyössä toisten kanssa. 

Oppilaiden vastuun piiri laajenee, kun he tekevät ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi 

konkreettisia tekoja. 

Oppilaat ymmärtävät omien valintojen ja tekojen merkityksen ja oppivat toimimaan 

vastuullisesti lähiyhteisössä ja globaalisti. Kestävän tulevaisuuden taitoihin kuuluu taito 

elää muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Tähän liittyy muutokseen sopeutumisen 

kyky, uusien ratkaisujen etsiminen ja joustavan ajattelun ja toiminnan taito. Opetus tarjoaa 

mahdollisuuden luovuuteen ja uusien kestävän tulevaisuuden innovaatioiden ja ideoiden 

kehittelyyn ja niiden kokeilemiseen. Oppilaat oppivat arvioimaan omien valintojensa ja 

tekojensa seurauksia ja merkityksiä. Oppilaat harjoittelevat valmiuksia sekä omien että 

yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen 

kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. 

Oppilaille luodaan mahdollisuuksia ja tilanteita tarkastella eri tieteenalojen näkökulmasta 

kestävän tulevaisuuden edellytyksiä. Kestävän tulevaisuuden kasvatus rakentaa 

kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä ja ymmärrystä niistä asioista, joista hyvä ja 

merkityksellinen elämä koostuu. Osallistumalla ja vaikuttamalla kouluaikana pyritään 

siihen, että oppilaat oppivat ottamaan vastuuta ja luottamaan mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. 
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvat Maunulan yhteiskoulussa kaksi eri 

oppimäärää: suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Lisäksi 

tarjotaan perusopetusta täydentävää oppilaan oman äidinkielen ja kotikielen opetusta. 

Maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen kieltä erityisen 

maahanmuuttajille tarkoitetun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti. 

Oppilaan huoltaja valitsee oppimäärän. Oppilaan huoltajalle tulee korostaa, että 

oppimäärän valinta on pysyväisluonteinen ja siirryttäessä oppimäärästä toiseen tulee 

tarkastella kielitaidon eri osa-alueiden kehittymistä.  

 

Kielikasvatus 
Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. 

Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu 

äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun 

kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden 

kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. 

Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen 

käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään 

erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena 

eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja 

hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä.  

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen 

identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys 

tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä 

kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden 

luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. 

Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 
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Oppiaineen yleinen kuvaus 

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja 

kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, 

vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja 

muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. 

Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia 

havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa 

kehittämiseen.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien 

kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus 

on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. 

Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon 

hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa 

luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä 

oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa 

ja avartaa käsitystä muista kulttuureista.  

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 

viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien 

kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista 

taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen 

strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja 

kielen havainnoinnin taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen 

näkemykseen kielestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten 

kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. Opetuksessa edetään portaittain 

oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.  

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, 

draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu 
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kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen 

tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, 

kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja 

mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, 

kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää 

mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena 

ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien 

asioiden merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta 

vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä 

ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. 

Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan 

huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin 

edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät 

yhteistyötä.  

Vuosiluokilla 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.  

 

Oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

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- 
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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. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa 

vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.  

Helsinkiläisyys näkyy monin tavoin oppiaineen oppimisessa, jossa hyödynnetään 

kaupungin kulttuuritarjontaa, kulttuurihistoriallisia paikkoja ja yhteistyötä lähikirjaston 

kanssa. Kielitietoisuutta lisätään ottamalla luokassa ja koulussa puhuttavat kielet osaksi 

opetusta. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä yhteistyötä paikallisen median kanssa, 

esimerkiksi paikallislehtien ja -radion kanssa. Monikielinen Helsinki - Helsingissä 

puhuttavat kielet ja murteet, Helsingin puhekieli - voi näkyä esimerkiksi ilmiöoppimisessa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

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 toteutuvat.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

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. 
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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. Opetuksen kaikki 

neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi 

perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin 

erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus 

osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 

ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Ilmiöoppiminen ja äidinkieli ja kirjallisuus 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tavoitteita voidaan luontevasti oppia monialaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa. Tällaisissa ilmiöpohjaisissa oppimisprosesseissa oppilas 

harjoittelee monipuolisesti tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä 

vuorovaikutustaitoja, jotka ovat äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen keskeisiä taitoja. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, 

historian, yhteiskuntaopin, maantiedon, kuvataiteen, katsomusaineiden ja terveystiedon 

opetukseen. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki ja oppilaan oppimisen arviointi koskevat 

myös suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  
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Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden 

suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja 

kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen 

identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, 

kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä 

yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- 

ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. Opetuksessa otetaan 

huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema 

enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen 

kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat 

keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena 

kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.  

Vuosiluokilla 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. 

 

Laaja-alainen osaaminen 
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

x Oppimisessa korostuu oppimisprosessi: oppilas on aktiivinen oman 

oppimisessaan, tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa. 

x Opetus tukee tekstin tulkinnan ja tuottamisen strategioiden vahvistumista ja 

monipuolistumista. Oppilaalla on tilaisuuksia arvioida omaa kehittymistään eri osa-

alueilla. 

x Opetus tukee oppilaan luovuuden, argumentointitaitojen ja kriittisen ajattelun 

kehittymistä. Oppimisessa on tutkiva ote. 
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L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

x Opetuksessa näkyy, että maailma on kulttuurisesti ja kielellisesti moninainen. 

x Oppilas harjoittelee vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja 

näkemyksiään. 

x Opetus tukee kulttuurillisen ja kielellisen identiteetin rakentumista. 

x Kirjallisuuden opetus, mediakasvatus ja draama antavat mahdollisuuden tulkita ja 

luoda itse kulttuuria. 

x Oppilas saa mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan, oppia ilmaisemaan 

itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. 

x Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi 

kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan 

vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

x Oppilas saa mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä 

kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. 

 

L4 – Monilukutaito  

x Opetus tukee erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitojen 

kehittymistä. 

x taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa 

ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. 

x taitoa ajatella kriittisesti 

x taitoa toimia perinteisissä ja monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä 

oppimisympäristöissä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. 

x Opetus tarjoaa rikkaan tekstiympäristön, ja opetuksessa tarkastellaan oppilaille 

merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. 

x Oppilas tutustuu kertoviin, kuvaaviin, ohjataviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin 

tekstilajeihin. 
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L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

x Oppilaalla on mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa 

oppimistehtävissä, mm. tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Hän oppii 

lähdekriittisyyttä ja ottaa huomioon tekijänoikeudet. 

x Oppilas saa kokemuksia tvt:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa, vaikuttamisessa, 

mm. omien ajatusten ja ideoiden näkyväksi tekemisessä. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys  

x Opetus tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä oma-aloitteisesti, itsenäisesti, 

yhdessä toisten kanssa sekä harjoitella pitkäjänteistä työskentelyä ja ponnistelua 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

x Oppilas oppii suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, 

kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. 

x Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan omia taipumuksiaan vahvuuksiaan ja 

kiinnostuksen kohteitaan. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

x Oppilas osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  

x Oppilas oppii arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään median 

mahdollisuuksia. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisältöalueet 
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. 
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Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja 

itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä 

havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja 

havaitsemaan niiden kehittämiskohteita. 

 

S2 – Tekstien tulkitseminen 

Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 

asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, 

sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen 

strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa 

ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten 

mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja 

affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, 

referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin 

keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden 

ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen 

lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja 

jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen 

kauno- ja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja 

lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan 

kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen 

tuntemusta. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden 

luotettavuutta. 

 

S3 – Tekstien tuottaminen 

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, 

audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. 

Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään 

erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, 

ohjaaville ja erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, 

visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. 

Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri 
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kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, 

sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun 

yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset 

kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet, lauseke) ja 

opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan 

viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä 

harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja 

tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan 

käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja 

muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten 

referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään 

tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. 

 

S4 – Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla 

kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri 

rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin 

tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, 

suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun 

periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle 

tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa 

sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri 

ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja 

mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. 

Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajeihin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä 

yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, 

klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja 

monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen. 
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Vuosiluokan 7 suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

S1 – Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, 
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä. 

L2, L3, L6, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuoro-vaikutustilanteissa, myös 
koulun ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen taitoja 

erilaisissa tilanteissa (esim. 
ideointi, neuvottelu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään 
taitojaan perustella näkemyksiään sekä 
kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan. 

L1, L2, L3, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuoro-vaikutustilanteissa, myös 
koulun ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen taitoja 

erilaisissa tilanteissa (esim. 
ideointi, neuvottelu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. 

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

L1, L2, L3, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuoro-vaikutustilanteissa, myös 
koulun ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen taitoja 

erilaisissa tilanteissa (esim. 
ideointi, neuvottelu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. 
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Tutustutaan 
o teatteriin taidemuotona  
o teatteri-ilmaisun keinoihin draaman 

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

L1, L2, L6, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuoro-vaikutustilanteissa, myös 
koulun ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen taitoja 

erilaisissa tilanteissa (esim. 
ideointi, neuvottelu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista 

o arvioimaan omia 
vuorovaikutustaitoja ja 
viestintätapoja ja havaitsemaan 
niiden kehittämiskohteita. 

Tutustutaan 
o teatteriin taidemuotona  
o teatteri-ilmaisun keinoihin draaman 

toimintamuotojen avulla. 
S2 – Tekstien tulkitseminen 
T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien 
ymmärtämisessä, tulkinnassa ja 
analysoimisessa tarvittavia strategioita ja 
metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida 
oman lukemisensa kehittämistarpeita. 

L1, L2, L4 Tekstien tulkinnan taitoja, tekstin 
ymmärtämisen strategioita 
syvennetään ja lukutaidon 
kehittymistä seurataan lukemalla ja 
tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri muodoissaan:  
o kaunokirjallisuutta 
o tietokirjallisuutta 
o erilaisia painetun, sähköisen ja 

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

L1, L2, L4, L5 Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri 
muodoissaan 
o kaunokirjallisuutta 
o tietokirjallisuutta 
o erilaisia painetun, sähköisen ja 

audiovisuaalisen median tekstejä 
Tutustutaan 
o kuvaa, ääntä ja kirjoitusta 

yhdistäviin teksteihin 
o erilaisten tekstien ilmaisutapoihin 
o erilaisten tekstien kielellisiin 

piirteisiin.  
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  Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstien vaikutuskeinoja (faktan ja 

mielipiteen erottaminen) 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
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. 

L1, L2, L4 Tutustutaan 
o kuvaa, ääntä ja kirjoitusta 

yhdistäviin teksteihin 
o erilaisten tekstien ilmaisutapoihin 
o erilaisten tekstien kielellisiin 

piirteisiin. 
Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstien vaikutuskeinoja (faktan ja 

mielipiteen erottaminen) 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisella tavalla.  

L2, L4, L5, L6 Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstien vaikutuskeinoja (faktan ja 

mielipiteen erottaminen) 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, 
erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan 
niiden luotettavuutta. 

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

L1, L2, L4, L5 Laajennetaan lukuharrastusta; 
luetaan nuortenkirjallisuutta ja 
tietokirjallisuutta lukukokemuksen 
monipuolistamista 
o eläytymällä luettuun 
o reflektoimalla omaa elämää luetun 

avulla 
o jakamalla lukukokemuksia. 
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. 

S3 – Tekstien tuottaminen 
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 
ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla 
monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana. 

L2, L4, L5, L7 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä 
tekstejä eri muodoissaan 
o kirjallisia ja suullisia tekstejä 
o visuaalisia tekstejä 
o audiovisuaalisia tekstejä 
o verkkotekstejä. 
Harjoitellaan 
o palautteen antamista  
o palautteen vastaanottamista 

tekstin tuottamisen eri vaiheissa.  
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T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, ohjatavia, kantaa ottavia ja 
pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa 
ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan 
kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia 
ilmaisutapoja. 

L2, L4, L5 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä 
tekstejä eri muodoissaan 
o kirjallisia ja suullisia tekstejä 
o visuaalisia tekstejä 
o audiovisuaalisia tekstejä 
o verkkotekstejä. 
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
Opiskellaan kertoville, kuvaaville ja 
ohjataville teksteille tyypillisiä piirteitä 
o tekstuaalisia 
o visuaalisia  
o kielellisiä piirteitä. 
o hyödynnetään tietoa eri tekstien 

piirteistä tuotettaessa omia 
tekstejä. 

Harjoitellaan 
o tekstien kohdentamista eri 

kohderyhmille  
o tekstien laatimista eri tarkoituksiin 
o tekstin ilmaisutapojen 

mukauttamista vastaanottajan ja 
tarkoituksen mukaan. 

Tutkitaan 
o kirjoitettujen tekstien elementtejä, 

sekä hyödynnetään tätä tietoa 
omissa teksteissä 

o sanastoon liittyviä rekisteri- ja 
tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan 
kuhunkin tekstiin sopivat 
ilmaisutavat. 

Tarkastellaan erilaisia ajan 
ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden 
käyttöä omissa teksteissä. 

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. 

L2, L4, L5, L6 Harjoitellaan 
o tekstien tuottamista vaiheittain 
o palautteen antamista 
o palautteen vastaanottamista 

tekstin tuottamisen eri vaiheissa. 
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 

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

L2, L4, L5, L6 Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun 
yleiskielen piirteistä 
o hahmotetaan kappaleiden 

rakenteita (kappalerakenteet) 
o virkkeiden ja lauseiden rakenteita  
o (pää- ja sivulauseet, lauseen 

pääjäsenet, lauseke)  
o opitaan käyttämään asioiden 

välisten suhteiden ilmaisukeinoja 
o ilmaisemaan viittaussuhteita. 
Opitaan käyttämään kirjoitetun 
yleiskielen konventioita omien 
tekstien tuottamisessa ja 
muokkauksessa. 

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

L2, L4, L5, L7 Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, 
erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan 
niiden luotettavuutta. 
Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien 
tekstien tuottamisen taitoja 
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verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

o referoimista 
o tiivistämistä 
o muistiinpanojen tekoa 
o lähteiden käyttöä. 
Perehdytään tekijänoikeuksiin ja 
noudatetaan tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa. 

S4 – Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
T15 ohjata oppilasta syventämään 
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen 
rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia. 

L1, L2, L4 Tutkitaan tekstejä ja niiden 
rakentamia merkityksiä ja käytetään 
käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan 
tarkastella. 
Tehdään tekstejä eritellen havaintoja 
o kielen rakenteista 
o eri rekistereille ja tyyleille 

tyypillisistä piirteistä (esim. 
asiatyyli, arkityyli) 

o kielellisten valintojen vaikutuksesta 
tekstin tyyliin ja sävyyn 

Kerrataan suomen kielelle tyypillisiä 
äänne-, muoto- ja lauserakenteen 
piirteitä ja vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin. 

T16 tutustuttaa oppilasta kirjallisuuden 
historiaan ja kirjallisuuden eri lajeihin sekä 
auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden 
merkitystä omassa elämässään, tarjota 
oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden 
kulttuurielämysten hankkimiseen ja 
jakamiseen.  

L1, L2, L4 Luetaan monipuolisesti kirjallisuutta 
(mm. nuortenkirjoja ja tietokirjoja). 
Kannustetaan aktiiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen. 
Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin. 
Integroidaan opiskelua historiaan ja 
tutustutaan suomalaiseen 
kirjallisuuteen kansallisromantiikan 
aikana. 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen 
kielelliseen ja kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, suomen kielen piirteisiin 
sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi 
kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi. 

L2, L4, L6, L7 Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja 
joihinkin sen eri ilmenemismuotoihin, 
kuten 
o kansanperinteeseen 
o elokuvaan 
o teatteriin 
o joihinkin mediakulttuurin muotoihin 
Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa 
kulttuuria itse. 
Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen 
Tutkitaan joitakin suomen kielen 
tyypillisiä äänne-, muoto- ja 
lauserakenteen piirteitä ja vertaillaan 
suomea oppilaille tuttuihin kieliin. 
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Vuosiluokan 8. suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

S1 – Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, 
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä. 

L2, L3, L6, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään 
taitojaan perustella näkemyksiään sekä 
kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan. 

L1, L2, L3, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. 

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

L1, L2, L3, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 
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o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. 

Kehitetään teatteri-ilmaisun keinoja 
draaman toimintamuotojen avulla.  

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

L1, L2, L6, L7 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella. 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä 
o viestintätilanteille tyypillisiä kielen 

keinoja ja omaksutaan niitä osaksi 
omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista 

o arvioimaan omia 
vuorovaikutustaitoja ja 
viestintätapoja ja havaitsemaan 
niiden kehittämiskohteita. 

Kehitetään teatteri-ilmaisun keinoja 
draaman toimintamuotojen avulla.  

S2 – Tekstien tulkitseminen 
T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien 
ymmärtämisessä, tulkinnassa ja 
analysoimisessa tarvittavia strategioita ja 
metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida 
oman lukemisensa kehittämistarpeita. 

L1, L2, L4 Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri 
muodoissaan  
o kaunokirjallisuutta 
o tietokirjallisuutta 
o erilaisia painetun, sähköisen ja 

audiovisuaalisen median tekstejä. 
Pohditaan omaa lukutaitoa ja sen 
kehittymistä. 

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

L1, L2, L4, L5 Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri 
muodoissaan 
o kaunokirjallisuutta  
o tietokirjallisuutta  
o erilaisia painetun, sähköisen ja 

audiovisuaalisen median tekstejä. 
Tutustutaan pohtiviin ja kantaa 
ottaviin teksteihin sekä niiden 
vaikutuskeinoihin ja keskeisiin 
kielellisiin piirteisiin, kuten 
o mielipiteen ja faktan erottamiseen 
o suostuttelun ilmaisuun 
o varmuusasteiden ilmaisuun 
o asenteiden ja affektiivisuuden 

ilmaisuun 
o henkilöön viittaamisen suoriin ja 

epäsuoriin keinoihin 
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o referointiin 
o asioiden välisten suhteiden 

osoittamiseen, 
o perustelukeinoihin 
o retorisiin keinoihin.  
Tutustutaan 
o kuvaa, ääntä ja kirjoitusta 

yhdistäviin teksteihin 
o erilaisten tekstien ilmaisutapoihin.  
Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
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. 

L1, L2, L4 Tutustutaan pohtiviin ja kantaa 
ottaviin teksteihin sekä niiden 
vaikutuskeinoihin ja keskeisiin 
kielellisiin piirteisiin, kuten 
o mielipiteen ja faktan erottamiseen 
o suostuttelun ilmaisuun 
o varmuusasteiden ilmaisuun 
o asenteiden ja affektiivisuuden 

ilmaisuun 
o henkilöön viittaamisen suoriin ja 

epäsuoriin keinoihin 
o referointiin 
o asioiden välisten suhteiden 

osoittamiseen, 
o perustelukeinoihin  
o retorisiin keinoihin.  
Tutustutaan 
o kuvaa, ääntä ja kirjoitusta 

yhdistäviin teksteihin 
o erilaisten tekstien ilmaisutapoihin.  
Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

L2, L4, L5, L6 Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
Käytetään erilaisia tietolähteitä ja 
arvioidaan niiden luotettavuutta. 

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

L1, L2, L4, L5 Lukukokemuksen monipuolistamista 
o eläytymällä luettuun 
o reflektoimalla omaa elämää luetun 

avulla 
o jakamalla lukukokemuksia 
o laajennetaan lukuharrastusta 

nuortenkirjallisuudesta yleiseen 
kauno- ja tietokirjallisuuteen. 

Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja 
tulkintataitoja ja käytetään käsitteitä 
tekstien tarkastelussa ja vertailussa.  
Tunnistetaan ja tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja symboliikkaa ja 
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syvennetään fiktion kielen ja 
kerronnan keinojen tuntemusta. 
 

S3 – Tekstien tuottaminen 
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 
ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla 
monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana. 

L2, L4, L5, L7 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä 
tekstejä eri muodoissaan  
o kirjallisia ja suullisia tekstejä 
o visuaalisia tekstejä 
o audiovisuaalisia tekstejä 
o verkkotekstejä. 
Harjoitellaan 
o palautteen antamista  
o palautteen vastaanottamista 

tekstin tuottamisen eri vaiheissa. 
T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, ohjatavia ja erityisesti 
kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös 
monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa 
oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja 
tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja. 

L2, L4, L5 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä 
tekstejä eri muodoissaan 
o kirjallisia ja suullisia tekstejä 
o visuaalisia tekstejä 
o audiovisuaalisia tekstejä 
o verkkotekstejä.  
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
Opiskellaan pohtiville ja kantaa 
ottaville teksteille tyypillisiä piirteitä 
o tekstuaalisia 
o visuaalisia  
o kielellisiä piirteitä. 
Hyödynnetään tietoa eri tekstien 
piirteitä tuotettaessa omia tekstejä. 
Harjoitellaan 
o tekstien kohdentamista eri 

kohderyhmille  
o tekstien laatimista eri tarkoituksiin 
o tekstin ilmaisutapojen 

mukauttamista vastaanottajan ja 
tarkoituksen mukaan. 

Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen 
ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden 
käyttöä omissa teksteissä. 
Tutkitaan: 
o kirjoitettujen tekstien elementtejä, 

sekä hyödynnetään tätä tietoa 
omissa teksteissä 

o sanastoon liittyviä rekisteri- ja 
tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan 
kuhunkin tekstiin sopivat 
ilmaisutavat 

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

L2, L4, L5, L6 Harjoitellaan 
o tekstien tuottamista vaiheittain 
o palautteen antamista  
o palautteen vastaanottamista 

tekstin tuottamisen eri vaiheissa. 
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
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T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen 
sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja 
viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien 
tuottamisessa, syventämään ymmärrystään 
kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan 
yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun 
kielen konventioista. 

L2, L4, L5, L6 Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun 
yleiskielen piirteistä  
o virkkeiden ja lauseiden rakenteita  
o (lauseenvastikkeet, 

lauseenjäsenet)  
o opitaan käyttämään asioiden 

välisten suhteiden ilmaisukeinoja 
o opitaan käyttämään kirjoitetun 

yleiskielen konventioita omissa 
teksteissä. 

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. 

L2, L4, L5, L7 Vahvistetaan opiskelussa tarvittavia 
taitoja 
o referoimista 
o lähteiden käyttöä 
o lähteiden luotettavuuden arviointia. 
o tekijänoikeuksien noudattamista 

omia tekstejä tuotettaessa. 
S4 – Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
T15 ohjata oppilasta syventämään 
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen 
rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia. 

L1, L2, L4 Tutkitaan tekstejä ja niiden 
rakentamia merkityksiä ja käytetään 
käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan 
tarkastella 
Tehdään tekstejä eritellen havaintoja 
o kielen rakenteista 
o eri rekistereille ja tyyleille 

tyypillisistä piirteistä  
o kielellisten valintojen vaikutuksesta 

tekstin tyyliin ja sävyyn. 
Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa 
sanaston ja nimistön tasolla. 

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.  

L1, L2, L4 Luetaan monipuolisesti 
o nuortenkirjoja 
o klassikoita  
o nykykirjallisuutta 
o tietokirjoja 
Kannustetaan aktiiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen. 
Tutustutaan kirjallisuuden joihinkin 
alalajeihin ja keskeisiin tyylivirtauksiin 
sekä yleisen että suomalaisen 
kirjallisuuden vaiheisiin (esim. 
integroiden historian opiskeluun). 

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

L2, L4, L6, L7 Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja 
sen eri ilmenemismuotoihin, kuten 
o kansanperinteeseen 
o elokuvaan 
o teatteriin 
o mediakulttuurin eri muotoihin. 
Tutustutaan suomen kielen 

vaihteluun. 
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin 
kieliin ja tutustutaan suomen kielelle 
tyypillisiin äänne-, muoto- ja 
lauserakenteen piirteisiin. 
Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa 
kulttuuria itse 
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Vuosiluokan 9. suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet  

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

S1 – Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  
T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja 
rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä. 

L2, L3, L6, L7  Vahvistetaan taitoa toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja 
merkityksiä 

o viestintätilanteille tyypillisiä 
kielen keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista. 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan 
perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja 
viestinnällisiä valintojaan. 

L1, L2, L3, L7  Vahvistetaan taitoa toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja 
merkityksiä 

o viestintätilanteille tyypillisiä 
kielen keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa kielenkäyttöä 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista. 

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

L1, L2, L3, L7  Vahvistetaan taitoa toimia 
erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa, myös koulun 
ulkopuolella 
Havainnoidaan 
o omasta ja muiden viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja 
merkityksiä 
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o viestintätilanteille tyypillisiä 
kielen keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
o kuuntelemisen ja puhumisen 

taitoja erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, väittely, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu) 

o puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa 

o valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista. 

Kehitetään teatteri-ilmaisun keinoja 
draaman toimintamuotojen avulla. 

S2 – Tekstien tulkitseminen 
T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien 
ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja 
sekä taitoa arvioida oman lukemisensa 
kehittämistarpeita. 

L1, L2, L4  Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja 
tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri muodoissaan 
o kaunokirjallisuutta 
o tietokirjallisuutta 
o erilaisia painetun, sähköisen ja 

audiovisuaalisen median 
tekstejä. 

Pohditaan omaa lukutaitoa ja sen 
kehittymistä 

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

L1, L2, L4, L5  Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja 
tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri muodoissaan 
o kaunokirjallisuutta  
o tietokirjallisuutta 
o erilaisia painetun, sähköisen ja 

audiovisuaalisen median 
tekstejä. 

Tutustutaan pohtiviin ja kantaa 
ottaviin teksteihin sekä niiden 
vaikutuskeinoihin ja keskeisiin 
kielellisiin piirteisiin, kuten 
o mielipiteen ja faktan 

erottamiseen 
o suostuttelun ilmaisuun 
o varmuusasteiden ilmaisuun 
o asenteiden ja affektiivisuuden 

ilmaisuun 
o henkilöön viittaamisen suoriin ja 

epäsuoriin keinoihin 
o referointiin 
o asioiden välisten suhteiden 

osoittamiseen, 
o perustelukeinoihin 
o retorisiin keinoihin. 
Tutustutaan 
o kuvaa, ääntä ja kirjoitusta 

yhdistäviin teksteihin 
o erilaisten tekstien 

ilmaisutapoihin. 
Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
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o tekstien kohderyhmiä 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 

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. 

L1, L2, L4  Tutustutaan pohtiviin ja kantaa 
ottaviin teksteihin sekä niiden 
vaikutuskeinoihin ja keskeisiin 
kielellisiin piirteisiin, kuten 
o mielipiteen ja faktan 

erottamiseen 
o suostuttelun ilmaisuun 
o varmuusasteiden ilmaisuun 
o asenteiden ja affektiivisuuden 

ilmaisuun 
o henkilöön viittaamisen suoriin ja 

epäsuoriin keinoihin 
o referointiin 
o asioiden välisten suhteiden 

osoittamiseen, 
o perustelukeinoihin  
o retorisiin keinoihin. 
Tutustutaan 
o kuvaa, ääntä ja kirjoitusta 

yhdistäviin teksteihin 
o erilaisten tekstien 

ilmaisutapoihin. 
Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa 
ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

L2, L4, L5, L6  Pohditaan 
o tekstien tarkoitusperiä 
o tekstien kohderyhmiä 
o tekstejä kriittisesti (esitetään 

kriittisen lukijan kysymyksiä). 
Käytetään erilaisia tietolähteitä ja 

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

L1, L2, L4, L5  Lukukokemuksen 
monipuolistamista 

o eläytymällä luettuun 
o reflektoimalla omaa elämää 

luetun avulla 
o jakamalla lukukokemuksia 
o laajennetaan lukuharrastusta 

nuortenkirjallisuudesta yleiseen 
kauno- ja tietokirjallisuuteen. 

Harjoitellaan kirjallisuuden 
analyysi- ja tulkintataitoja ja 
käytetään käsitteitä tekstien 
tarkastelussa ja vertailussa 
Tunnistetaan ja tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja symboliikkaa ja 
syvennetään fiktion kielen ja 
kerronnan keinojen tuntemusta. 

S3 – Tekstien tuottaminen 
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia 
tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin 
tuottajana. 

L2, L4, L5, L7  Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä 
tekstejä eri muodoissaan 
o kirjallisia ja suullisia tekstejä 
o visuaalisia tekstejä 
o audiovisuaalisia tekstejä. 
Harjoitellaan 
o palautteen antamista 
o palautteen vastaanottamista 

tekstin tuottamisen eri 
vaiheissa. 

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

L2, L4, L5  Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä 
tekstejä eri muodoissaan 

o kirjallisia ja suullisia tekstejä 
o visuaalisia tekstejä 
o audiovisuaalisia tekstejä 
o verkkotekstejä. 
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
Opiskellaan pohtiville ja kantaa 
ottaville teksteille tyypillisiä piirteitä 
o tekstuaalisia 
o visuaalisia  
o kielellisiä piirteitä. 
Hyödynnetään tietoa eri tekstien 
piirteitä tuotettaessa omia tekstejä. 
Harjoitellaan 
o tekstien kohdentamista eri 

kohderyhmille  
o tekstien laatimista eri 

tarkoituksiin 
o tekstin ilmaisutapojen 

mukauttamista vastaanottajan 
ja tarkoituksen mukaan. 

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien 
elementtejä sekä hyödynnetään 
tätä tietoa omissa teksteissä. 
Tutkitaan sanastoon liittyviä 
rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan 
valitsemaan kuhunkin tekstiin 
sopivat ilmaisutavat. 
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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. 

L2, L4, L5, L6  Harjoitellaan 
o tekstien tuottamista vaiheittain 
o palautteen antamista 
o palautteen vastaanottamista 

tekstin tuottamisen eri vaiheissa 
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin 

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

L2, L4, L5, L6  Syvennetään ymmärrystä 
kirjoitetun yleiskielen piirteistä ja 
opitaan käyttämään kirjoitetun 
yleiskielen konventioita omissa 
teksteissä. 

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. 

L2, L4, L5, L7  Käytetään erilaisia tietolähteitä, 
arvioidaan niiden luotettavuutta ja 
noudatetaan tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa. 

S4 – Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  
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. 

L1, L2, L4  Luetaan monipuolisesti 
o nuortenkirjoja 
o klassikoita  
o nykykirjallisuutta 
o tietokirjoja. 
Kannustetaan aktiiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen. 
Tutustutaan joihinkin kirjallisuuden 
keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä 
yleisen että suomalaisen 
kirjallisuuden vaiheisiin. 

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. 

L2, L4, L6, L7  Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen 
ja sen eri ilmenemismuotoihin, 
kuten puhekulttuuriin ja joihinkin 
mediakulttuuriin muotoihin. 
Tutustutaan kielten 
sukulaisuussuhteisiin ja suomen 
sukukieliin. 
Tutustutaan suomen kielen 
vaiheisiin sekä kielen ohjailun 
periaatteisiin. 
Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa 
kulttuuria itse 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

S1 – Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 ohjata oppilasta 
laajentamaan taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, 
motivoituneesti, eettisesti ja 
rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä. 

S1 Vuorovaikutus 
erilaisissa 
viestintäympäristöissä  

Oppilas osaa toimia tavoitteen 
mukaisesti erilaisissa 
viestintäympäristöissä ja -
tilanteissa, osoittaa 
ymmärtävänsä muiden 
puheenvuoroja ja osaa 
tarkkailla oman viestintänsä 
vaikutuksia muihin. 

T2 kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja 
kehittämään taitojaan 
perustella näkemyksiään sekä 
kielellisiä ja viestinnällisiä 
valintojaan. 

S1 Vuorovaikutus 
ryhmässä 

Oppilas osaa ilmaista 
mielipiteensä ja perustella sen 
uskottavasti. Oppilas ottaa 
toisten näkemykset huomioon 
ja tekee yhteistyötä heidän 
kanssaan 
vuorovaikutustilanteissa. 

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

S1 Kokonaisilmaisun ja 
esiintymisen taidot 

Oppilas osaa ilmaista itseään 
ja käyttää tavoitteen ja 
tilanteen mukaisesti 
kokonaisilmaisun keinoja. 
Oppilas osaa esittää sekä 
spontaanin että valmistellun 
puheenvuoron tai puhe-
esityksen ja ottaa 
esittäessään huomioon 
yleisönsä ja käyttää joitakin 
havainnollistamisen keinoja. 

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

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa arvioida omia 
vuorovaikutustaitojaan 
saamansa palautteen pohjalta 
ja nimetä kehittämiskohteita. 

S2 – Tekstien tulkitseminen 
T5 ohjata oppilasta 
kehittämään tekstien 
lukemisessa, 
ymmärtämisessä, tulkinnassa 
ja analysoimisessa tarvittavia 
strategioita ja metakognitiivisia 
taitoja sekä taitoa arvioida 
oman lukemisensa 
kehittämistarpeita. 

S2 Tekstinymmärtämisen 
strategiat  

Oppilas osaa käyttää 
tekstinymmärtämisen 
strategioita itsenäisesti.  
Oppilas osaa arvioida omaa 
lukutaitoaan ja nimetä  
kehittämiskohteita. 

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

S2 Tekstimaailman 
monipuolistuminen ja 
monilukutaito 

Oppilas osaa käyttää ja tulkita 
ohjatusti erityyppisiä, 
monimuotoisia ja myös 
itselleen uudenlaisia tekstejä. 

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

S2 Tekstien erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa tarkastella 
tekstejä kriittisesti, tunnistaa 
tekstilajeja ja osaa kuvailla 
joitakin, pohtivien, kantaa 
ottavien ja ohjaavien tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen. Oppilas 
ymmärtää, että teksteillä on 
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laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoa 

erilaisia tavoitteita ja 
tarkoitusperiä. 

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

S2 Tiedonhankintataidot ja 
lähdekriittisyys 

Oppilas osaa nimetä 
tiedonhaun keskeiset vaiheet 
ja tietää, mistä ja miten tietoa 
voidaan hakea. Oppilas osaa 
arvioida tietojen käytettävyyttä 
ja lähteiden luotettavuutta. 

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

S2 Fiktiivisten tekstien 
erittely ja tulkinta ja 
lukukokemusten 
jakaminen 

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä 
tekstejä, käyttää keskeisimpiä 
käsitteitä puhuessaan 
teksteistä ja osaa liittää tekstit 
johonkin kontekstiin. 
Oppilas löytää itsenäisesti 
itselleen ja tilanteeseen 
sopivaa luettavaa, 
kuunneltavaa ja katseltavaa. 
Oppilas lukee useita kirjoja ja 
osaa jakaa 
lukukokemuksiaan.  

S3 – Tekstien tuottaminen 
T10 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja tuottamalla 
monimuotoisia tekstejä sekä 
auttaa oppilasta tunnistamaan 
omia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan tekstin 
tuottajana 

S3 Ajatusten 
ilmaiseminen, 
tekstimaailman 
monipuolistuminen ja 
monilukutaito  

Oppilas tuottaa ohjatusti myös 
itselleen uudenlaisia tekstejä, 
kokeilee erilaisia tapoja ja 
keinoja tuottaa tekstiä ja 
ilmaista näkemyksiään. 
Oppilas osaa kuvailla itseään 
tekstien tuottajana.  

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

S3 Tekstilajien hallinta Oppilas osaa ohjatusti tuottaa 
kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja 
erityisesti pohtivia ja kantaa 
ottavia tekstejä ja käyttää niille 
tyypillisiä ilmaisutapoja. 

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

S3 Tekstien tuottamisen 
prosessien hallinta  

Oppilas osaa nimetä tekstien 
tuottamisen prosessin vaiheita 
ja osaa työskennellä niiden 
mukaisesti sekä yksin että 
ryhmässä.  
Oppilas antaa ja vastaanottaa 
palautetta teksteistä ja osaa 
arvioida omia 
tekstintuottamisen taitojaan ja 
nimetä niiden 
kehittämiskohteita. 

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

S3 Kirjoitetun kielen 
konventioiden hallinta 
ja kirjoitustaito 

Oppilas tuntee kirjoitettujen 
tekstien perusrakenteita ja 
kirjoitetun yleiskielen piirteitä 
ja osaa hyödyntää tietoa 
tekstejä kirjoittaessaan ja 
muokatessaan. Oppilas 
kirjoittaa sujuvasti käsin ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntäen. 
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yleiskielen hallintaa antamalla 
tietoa kirjoitetun kielen 
konventioista  
T14 harjaannuttaa oppilasta 
vahvistamaan tiedon hallinnan 
ja käyttämisen taitoja ja 
monipuolistamaan lähteiden 
käyttöä ja viittaustapojen 
hallintaa omassa tekstissä 
sekä opastaa oppilasta 
toimimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia kunnioittaen. 

S3 Tiedon esittäminen, 
hallinta ja eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa käyttää omissa 
teksteissään muualta 
hankittua tietoa.  
Oppilas osaa tehdä 
muistiinpanoja, tiivistää 
hankkimaansa tietoa ja 
käyttää lähteitä omassa 
tekstissään. 
Oppilas noudattaa 
tekijänoikeuksia ja osaa 
merkitä lähteet. 

S4 – Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
T15 ohjata oppilasta 
syventämään 
kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä, 
auttaa oppilasta tunnistamaan 
kielen rakenteita, eri 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ymmärtämään 
kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Kielitietoisuuden 
kehittyminen 

Oppilas osaa kuvailla tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä, pohtia niiden 
merkityksiä ja kuvata eri 
rekisterien ja tyylien välisiä 
eroja.  

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 

S4 Kirjallisuuden 
tuntemuksen,  
kulttuuritietoisuuden ja 
lukuharrastuksen 
kehittyminen  

Oppilas tuntee ja ymmärtää 
kulttuurin monimuotoisuutta 
sekä osaa kuvata omia 
kulttuurikokemuksiaan. 
Oppilas tuntee kirjallisuuden 
vaiheita ja suomalaisen 
kulttuurin juuria. 
Oppilas tuntee kirjallisuuden 
päälajit ja on lukenut sovitut 
kirjat. 

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

S4 Kielen merkityksen ja 
aseman 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvailla Suomen 
kielellistä ja kulttuurista 
monimuotoisuutta. 
Oppilas osaa kuvailla 
äidinkielten merkitystä ja 
suomen kielen piirteitä ja 
asemaa muiden kielten 
joukossa. 
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SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 

tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi 

toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja 

kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen 

tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. 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. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan 

monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon 

elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden 

oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta 

rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja 

monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena 

kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset 

ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja 

käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-

alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja 

kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. 

Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen 

ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, 

tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa 

arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 



124 
 

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:  

x oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin 

kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä 

yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä 

vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

x oppilaan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -

oppimäärän opiskeluun. 

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle 

opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja 

kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan 

oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi 

toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan 

suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä 

opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee 

osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. 

Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden 

asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä 

aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa 

hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon 

monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä 

opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät 

edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

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, 



125 
 

yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan 

monipuoliseen, elämykselliseen ja erittelevään lukemiseen. 

 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet  

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti 
ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa 

L1, L2, L4 S1 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen 
ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja 

L2, L4, L5 S1 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista 
itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja 
hyödyntäen 

L2 S1 

Tekstien tulkitseminen 
T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, 
laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti 
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, 
sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella 

L1, L2, L4 S2 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä  L1, L2, L4 S2 
Tekstien tuottaminen 
T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata 
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien 
tekstien malleina ja lähteinä  

L1, L2, L4 S3 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri 
tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa 

L2, L3 S3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
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 

L4 S4 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen 
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä 
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin 

L2 S4 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun 
ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä 
tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden 
kulttuurisidonnaisuutta 

L2 S4 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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 

L1, L2, L7 S5 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla L1, L4, L6 S5 
T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman 
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä 

L1, L5, L6 S5 
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Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet  

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa 

sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi 

laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan 

monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden 

kokemuksia, että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

Harjoitellaan 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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 tieto- ja 

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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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus kansainvälisillä luokilla 
Maunulan yhteiskoulussa opetetaan kansainvälisillä luokilla suomi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -oppimäärän mukaista opetusta. Ne oppilaat, joilla on riittävä kielitaito, 

opiskelevat äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaista ohjelmaa. Osa oppilaista aloittaa 

suomen kielen opiskelun vasta yläkoulussa joko seitsemänneltä luokalta lähtien tai kesken 

lukuvuoden 7 - 9 luokalla. Koska oppilaiden kielelliset taustat ovat kansainvälisillä luokilla 

hyvin erilaiset ja monilla oppilailla ei ole suomen kielen opintoja yläkouluun tullessaan, 

suomen kielen ja kirjallisuuden opetusta mukautetaan tilannekohtaisesti. Opetuksessa 

otetaan huomioon oppilaan kielitaito ja vahvuudet ja mukautetaan opetusta oppilaan 

suomen kielen taitotason mukaan. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävänä on kehittää pitkäjänteisesti 

oppilaan kieli-, teksti- ja vuorovaikutustaitoja. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta 

kiinnostumaan suomen kielestä, kirjallisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Opetus 

ohjaa oppilasta siihen, että hän tiedostaa omia kielenkäyttö- ja viestintätapojaan. 

Oppilaalle annetaan valmiuksia toimia eri viestintätilanteissa ja ilmaisemaan itseään 

suomen kielellä niin, että hän tulee ymmärretyksi ja pystyy selviytymään suomen kielellä 

arjen tilanteissa. Opetusta ohjaa oppilasta havainnoimaan kielellisiä ilmiöitä ja käsitteitä 

sekä soveltamaan niitä omassa kielenkäytössään. Opetuksen kautta pyritään edistämään 

ajattelua ja kielellistä luovuutta, itseilmaisua ja kiinnostusta suomalaiseen kulttuuriin ja 

lukemiseen ja kirjallisuuteen. 

 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet  
Vuorovaikutustilanteet 

x Rohkaistaan oppilasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään suomen kielellä 

erilaisissa arjen viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. 

x Ohjataan oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden ja opetuspuheen 

ymmärtämistaitoja. 

x Kannustetaan oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan tavoitteellisesti. 
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Tekstien tulkitseminen 

x Pyritään laajentamaan systemaattisesti oppilaan sana- ja käsitevarastoa niin, että 

oppilas pystyy lukemaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan opiskelunsa myötä yhä 

vaativampia tekstejä. 

 

Tekstien tuottaminen 

x Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden tuottamiseen sekä kartutetaan eri 

tekstilajeissa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia. 

x Ohjataan oppilasta suunnittelemaan, tuottamaan ja muokkaamaan tekstiä 

itsenäisesti ja ryhmässä. 

x Tutustutaan puhekielen ja kirjoitetun kielen eroihin ja opitaan tuottamaan 

molempia tekstimuotoja. 

x Opitaan tuottamaan yleiskielen normien mukaista tekstiä ja vahvistetaan 

kieliopillisten rakenteiden hallintaa. 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

x Autetaan oppilasta tunnistamaan eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 

ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia. 

x Motivoidaan oppilasta tutustumaan eri kirjallisuuden lajeihin. 

x Autetaan oppilasta pohtimaan koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja 

kulttuurista monimuotoisuutta sekä lisäämään oppilaan kulttuuritietoisuutta. 

 

Kielenkäyttö kaiken oppimisen tukena 

x Ohjataan oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, 

lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana. 

x Rohkaistaan oppilasta arvioimaan omaa oppimistyyliään, näkemään ja 

vertailemaan erilaisia oppimistyylejä ja oppimaan vuorovaikutuksen kautta. 

x Kannustetaan oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja ja työskentelemään 

sekä itsenäisesti että ryhmässä. 
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Keskeiset sisällöt 

Aihealueet, sanasto ja tilanteet 
x Itsensä esittely, henkilökohtainen elämä, vapaa-aika ja harrastukset sekä suku 

x Koti ja asuminen 

x Koulu ympäristönä, oppitunnit, eri aineet, koulukaverit, opettajat ja muut työntekijät 

x Ruokailu ja puhtaus 

x Ihmisen keho ja vaatetus 

x Vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää 

x Julkinen liikenne, kulkuvälineet, neuvon kysyminen ja antaminen 

x Julkiset tilat, asiointi ja asiakaspalvelu 

x Terveydenhoito ja terveydestä puhuminen 

x Maaseutu, kaupunki ja luonto 

x Kulttuuri ja yhteiskunta: suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin sekä käytänteisiin 

tutustuminen 

x Urheilu 

x Matkailu 

x Tiedotusvälineet 

x Opiskelu ja työelämä 

 

Rakenteet ja kielioppi 

x Äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; 

kirjoitus- ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet 

x Keskeiset kielen rakenteet, sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja 

tärkeimmät nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset 

pääpiirteissään; lauseenjäsenten tunnistaminen; nominaalimuotojen ja 

lauseenvastikkeiden tunnistaminen; lausetyypit; sanojen johtamisen 

pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus 

x Sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit 

x Puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu 

x Suomi maailman kielten joukossa 
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Lukeminen ja kirjoittaminen 

x Suomen kielen kirjoitusjärjestelmä ja kirjain-äänne-vastaavuus 

x Lukutaidon ja lukemisen strategioiden kehittäminen mekaanisesta ymmärtävään 

lukemiseen 

x Tekstilajeja ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin 

x Kirjallisuus: kokonaisteoksia taitotason mukaan, novelli, runo, satu 

x Laulut: sanoitukset ja niiden tulkinta 

x Suomen kirjallisuuden päälinjoja 

x Mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri 

x Kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 

x Tiedonhankinta  

 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

x Keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mielipiteen ilmaiseminen, 

kuulijan huomioon ottaminen 

x Kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, 

esittäytyminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen 

x Omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 

x Puuttuvan kielitaidon kompensoiminen, esimerkiksi synonyymia käyttämällä tai 

selittämällä 

x Keskustelutaidon kehittäminen 

 

Kielenopiskelutaidot 

x Oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa 

teksteissä, pari- ja pienryhmäkeskustelut 

x Suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen 

x Oman tuotoksen tarkkaileminen ja korjaaminen ja oman kielitaidon arviointi 
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Suomi toisena kielenä -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit 
hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
T1 rohkaista oppilasta 
kehittämään taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, eettisesti ja 
vuorovaikutussuhdetta 
rakentaen koulun ja 
yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustaidot Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutustilanteissa 
rakentavasti. 

T2 ohjata oppilasta 
syventämään muodollisten 
puhetilanteiden, opetuspuheen 
ja median puhuttujen tekstien 
ymmärtämistaitoja 

S1 Ymmärtämistaidot 
vuorovaikutustilanteissa 

Oppilas ymmärtää muodollisia 
puhetilanteita, opetuspuhetta ja 
mediaa. 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään esiintymistaitojaan 
ja taitoaan ilmaista itseään 
erilaisissa tilanteissa 
tavoitteellisesti ja erilaisia 
ilmaisukeinoja hyödyntäen 

S1 Esiintymistaidot Oppilas osaa valmistella 
itsenäisesti esityksen ja osaa 
esiintyä ja ilmaista itseään 
tilanteen mukaisesti. 

Tekstien tulkitseminen 
T4 ohjata oppilasta 
hyödyntämään tekstilajitietoutta 
tekstien tulkinnassa, 
laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan, käyttämään 
tehokkaasti lukustrategioita ja 
päättelemään tekstin 
merkityksiä tekstuaalisten, 
sanastollisten ja kieliopillisten 
vihjeiden perusteella 

S2 Tekstilajitaidot tekstien 
tulkinnassa 

Oppilas osaa tarkastella tekstejä 
kriittisesti ja tunnistaa 
tekstilajeja. Oppilas osaa 
kuvailla kertovan, kuvaavan, 
ohjaavan, kantaa ottavan ja 
pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä 
tarkoituksenmukaisia käsitteitä 
käyttäen. Oppilas ymmärtää, 
että teksteillä on erilaisia 
tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen 
tekstien tulkintaan itsenäisesti 
ja ryhmässä 

S2 Tekstien tulkinta Oppilas osaa tehdä tekstistä 
päätelmiä ja kriittisiä 
kysymyksiä. 

Tekstien tuottaminen 
T6 ohjata oppilasta 
vahvistamaan taitoa 
suunnitella, tuottaa ja muokata 
tekstejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä hyödyntämään 
eri tekstilajeja omien tekstien 
malleina ja lähteinä 

S3 Tekstilajitaidot tekstien 
tuottamisessa 

Oppilas hyödyntää tekstien 
kirjallisessa ja suullisessa 
tuottamisessa tietoa kertovan, 
kuvaavan, ohjaavan, kantaa 
ottavan ja pohtivan tekstin 
tekstilajipiirteistä.   

T7 auttaa oppilasta 
vakiinnuttamaan kirjoitetun 
yleiskielen normien ja eri 
tekstilajeissa tarvittavan 
sanaston ja kieliopillisten 
rakenteiden hallintaa 

S3 Kirjoitetun kielen hallinta Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja 
koherentteja tekstejä, tuntee 
pääosin kirjoitetun kielen 
perussäännöt ja soveltaa niitä 
kirjoittaessaan. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
T8 ohjata oppilasta 
syventämään kielitietoisuuttaan 
ja kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auttaa oppilasta 
tunnistamaan kielen rakenteita, 
eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ymmärtämään 

S4 Kielitietoisuuden 
kehittyminen 

Oppilas osaa kuvailla tekstien 
kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, 
pohtii niiden merkityksiä ja osaa 
kuvailla eri rekisterien ja tyylien 
välisiä eroja. 
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kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 
T9 innostaa oppilasta 
tutustumaan kirjallisuuden 
lajeihin, suomalaiseen 
kirjallisuuteen, sen historiaan ja 
yhteyksiin 
maailmankirjallisuuteen sekä 
ohjata tunnistamaan tekstin 
suhteita toisiin teksteihin 

S4 Kirjallisuuden ja sen 
vaiheiden tuntemus 

Oppilas tuntee suomalaista 
kirjallisuutta, osaa nimetä sen 
tärkeimpiä vaiheita ja sen 
yhteyksiä 
maailmankirjallisuuteen. 

T10 auttaa oppilasta 
avartamaan 
kulttuurinäkemystään ja 
erittelemään koulun ja 
yhteiskunnan monikielisyyttä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta 
sekä tunnistamaan kulttuurien 
samanlaisuuksia ja erilaisten 
ilmiöiden 
kulttuurisidonnaisuutta 

S4 Kulttuuritietoisuuden 
kehittyminen 

Oppilas osaa kuvailla kulttuurin 
monimuotoisuutta ja perustella 
yhteiskunnan monikielisyyden 
merkitystä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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 

S5 Viestijäkuvan 
kehittyminen ja oman 
kielenoppimisen 
reflektointi 

Viestijäkuvan kehittymistä ei 
käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilas tunnistaa omat 
vahvuutensa ja 
kehittämiskohteensa 
kielenoppijana ja osaa asettaa 
itselleen oppimistavoitteita. 

T12 ohjata oppilasta 
havainnoimaan, miten kieltä 
käytetään eri tiedonaloilla 

S5 Eri tiedonalojen kielen 
havainnointi  

Oppilas tunnistaa eri 
tiedonalojen tapoja käyttää 
kieltä. 

T13 kannustaa oppilasta 
kehittämään 
tiedonhankintataitoja, oman 
työskentelyn suunnittelua, 
jäsentämistä ja arviointia 
itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 Tiedonhankinta sekä 
oman työskentelyn 
suunnittelu, jäsentäminen 
ja arvioiminen 

Oppilas osaa etsiä tietoa 
monipuolisesti eri lähteistä sekä 
pystyy  
suunnittelemaan, jäsentämään 
ja arvioimaan työskentelyään 
itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. 
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TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
 
Kielikasvatus 
Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. 

Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu 

äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun 

kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden 

kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. 

Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen 

käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään 

erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena 

eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja 

hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen 

identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys 

tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä 

kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden 

luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. 

Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

 

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet  

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. 

Näistä on toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen 

kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-oppimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset 

oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-oppimäärät. Lisäksi opetuksen järjestäjä voi 

tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eripituisia kielten oppimääriä. 

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi 

oppimäärää: ruotsin ja suomen pitkä eli A-oppimäärä, ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-

oppimäärä sekä äidinkielenomainen ruotsi ja suomi. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun 

vieraan kielen ja saamen pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-

oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan lyhyet eli B2-oppimäärät.  



135 
 

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole 

kielikohtaista oppimääräkuvausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen 

sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Englantiin on laadittu vain A-

oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- tai B2- 

oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa 

määritelty kehittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään 

aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan 

sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä 

perusteita soveltuvin osin. 

 

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 ohjaamista 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 vahvistetaan tarjoamalla mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja 

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 viestintätekniikka 

tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja 

oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja 

aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.  

Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää 

niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen 
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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. Oppilas osaa myös hakea osaamillaan kielillä tietoa. 

 

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. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu 

tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös 

muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan 

tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 

edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Ilmiöpohjainen oppiminen 

Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen 

oppiminen käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat 
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opetussuunnitelmien tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja 

asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva 

ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden 

maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista 

menetelmällisesti ja edistävät oppijan oppimisprosessia. 

 

A-oppimäärä 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi 

kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-

alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä 

noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan 

tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa 

mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 

oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 

kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida 

tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 
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Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

x Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia 

itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 

x Vahvistetaan oppilaan taitoa löytää tarkoituksenmukaisia kohdekielisiä 

toimintaympäristöjä ja apuvälineitä  

x Opitaan käyttämään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti ja vertailemaan tuttuja 

kieliä niiden avulla  

x Harjoitellaan päättelemään säännönmukaisuuksia ja soveltamaan sääntöjä kielen 

oppimisessa 

x Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja haasteet kielenoppijana ja asettamaan 

omia tavoitteita 

x Tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kielen oppijaksi 

x Ohjataan oppilasta käyttämään kohdekieltä myös vapaa-ajan yhteyksissä 

x Ymmärretään kohde kielen osaamisen merkitys jatko-opintojen ja työn kannalta 

x Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia 

itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

x Ymmärretään viestinnän kulttuurisidonnaisuus 

x Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta 

eri kulttuurien vertailuun 

x Syvennetään taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

x Kielitiedon käsitteitä harjoitellaan yhteistoiminnallisesti 

x Kehitetään sosiaalisia taitoja esim. vertaisoppimisen kautta 
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L4 – Monilukutaito 

x Harjoitellaan itsensä ilmaisemista erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä  

x Ymmärretään, että viestinnän keinot vaihtelevat tavoitteen ja kontekstin mukaan 

x Opitaan viestintästrategioita monipuolisen, myös autenttisen, materiaalin kautta 

x Harjoitellaan viestintästrategioita (tuottamisstrategiat, välttämisstrategiat, 

saavutusstrategiat, vuorovaikutusstrategiat) erilaisissa yhteyksissä ja 

ympäristöissä 

x Kriittistä lukutaitoa kehitetään edelleen oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa 

yhteyksissä 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

x Hyödynnetään teknologiaa apuvälineenä omassa tuottamisessa 

x Käytetään teknologiaa yhteistoiminnallisessa tuottamisessa 

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 

x Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat 

toimimaan ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään 

sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa 

ja ruotsin kielen opiskelussa. Perehdytään yksilön kielellisiin oikeuksiin. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

x Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin 

monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, 

ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 
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S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä 

x 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, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan 

ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia 

hyödyntäen.  

 

Vuosiluokan 7 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

L1, L2 Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta 
(esim. kulttuurin vaikutus sanastoon). 
Kerrataan kohdekielen levinneisyys ja sen 
syyt. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan maailmankuvaa 

L1, L2 Laajennetaan autenttisten 
toimintaympäristöjen tuntemusta. 
Hyödynnetään blogeja, 
sähköpostiviestintää sekä erilaisia 
foorumeita verkossa. 
Hyödynnetään Helsingissä toimivia 
kohdekielisiä urheiluseuroja, yhdistyksiä ja 
erilaisia kulttuuritoimijoita. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, 
millaisia säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena 

L1, L3 Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden 
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys 
kohdekielen opiskelun kannalta. 
Esim. luokittelut, sanaluokat, aikamuodot. 

Kielenopiskelutaidot 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan 
tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia kieltä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan 
erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia 
kieltä itsenäisesti ja yhteistyössä. 
Ymmärretään teknologian merkitys omassa 
kielen opiskelussa.  
Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja 
kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä. 

T5 Kehittää oppilaan itsenäisyyttä 
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

L1 Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin 
ja opitaan löytämään tarkoituksenmukaisia 
työkaluja oppimisen tueksi. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

L4 Harjoitellaan arkipäiväisissä 
vuorovaikutustilanteissa tarvittavia 
rakenteita ja fraaseja, lähtökohtana 
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oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan 
niiden soveltamista uusissa tilanteissa. 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä syventämään 
taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota 

L4 Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin 
viestintätilanteissa, joissa ei ymmärrä 
kaikkea. Opitaan pyytämään selvennystä ja 
toistoa. 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään 
huomiota kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista 
 

L2, L6 Vertaillaan Suomen ja kohdekielisten 
maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia 
viestintätapoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen 
sisällön ymmärtämistä 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin 
liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 
tulkintaa. 
Harjoitellaan avainsanojen löytämistä 
liittyen esim. kotiin, perheeseen, 
harrastuksiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä 
laajentaen sekä kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

L5  Laajennetaan sanaston ja rakenteiden 
hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja. 
 Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja 
niiden soveltamista uusissa tilanteissa. 

 

Vuosiluokan 8 A-ruotsin tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja 
ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään 

L1, L2 Syvennetään tuntemusta kielen ja 
kulttuurin suhteesta. 
Tutkitaan kohdekielen asemaa 
nykymaailmassa  

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan maailmankuvaa 

L1, L2 Ohjataan oppilasta valitsemaan itseään 
kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä esim. 
oman harrastuksensa piiristä.  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

L1, L3 Syvennetään kielitiedon käsitteiden 
hallintaa ja opitaan vertailemaan niiden 
avulla eri kieliä. 

Kielenopiskelutaidot 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan 
tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia kieltä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja 
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia 
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä.  Ymmärretään teknologian 
merkitys omassa kielen opiskelussa. 
Harjoitellaan itsearviointia, 
vertaisarviointia sekä kannustavan 
palautteen antamista toiselle.  

T5 Kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuksia 

L1 Opitaan laajentamaan sana- ja 
ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri työkaluja 
käyttäen. 
Kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen 
kielenkäytössä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita 
sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

L4 Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä 
oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvissä 
tilanteissa. 
Oman harrastuksen esittely (laajemmin 
kuin ala-asteella), kuten esim. 
jalkapalloharrastuksen edut.  

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä syventämään 
taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota 

L4 Harjoitellaan oman viestin selittämistä ja 
muotoilua toisin sanoin, kun 
puhekumppani ei ymmärrä. 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin tuomista 

L2, L6 Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja 
niihin liittyviä kulttuurisia piirteitä.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään tulkinnassa 
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien 
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 
tulkintaa. 
Harjoitellaan pääkohtien löytämistä 
laajemmistakin teksteistä, jotka liittyvät 
omaan kouluun, Helsinkiin ja Suomeen. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä 
laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen 
perussääntöihin 

L5 Laajennetaan sanaston ja rakenteiden 
hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja.  
Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten 
tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä 
puheessa ja kirjallisessa viestinnässä.  
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä 
ja niiden soveltamista uusissa 
tilanteissa. Harjoitellaan intonaatiota. 

 

Vuosiluokan 9 A-ruotsin tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

L1, L2 Syvennetään ja jaetaan tietoa kohdekielen eri 
varianteista ja maista, joissa kohdekieli on 
yhteiskunnan keskeisin käytetty kieli. Otetaan 
selvää näiden maiden kulttuureista ja 
elämänmuodoista. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

L1, L2 Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, 
joita kohdekielen osaaminen avaa hänen omiin 
kiinnostuksen kohteisiin liittyen. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, 
millaisia säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten samoja 
asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena 

L1, L3 Syvennetään kielitiedollista osaamista sana-, 
lause- ja tekstitasolla. 

Kielenopiskelutaidot 
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan 
tavoitteita, hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia kieltä ja 
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan 
erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä 
itsenäisesti ja yhteistyössä. Ymmärretään 
teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa. 
Oppilaat arvioivat itseään ja antavat palautetta 
toisilleen kannustavassa ilmapiirissä. 

T5 Kehittää oppilaan itsenäisyyttä 
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun 
valmiuksia 
 
 

L1 Vahvistetaan oppilaan käsitystä itsestään 
aktiivisena, oma-aloitteisena kielenoppijana. 
Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, 
joita kohdekielen osaaminen avaa 
tulevaisuuteen liittyen.  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä aloitteellisesti 

L4 Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja 
kommunikoimaan keskustelukumppania 
arvostavalla tavalla.  

T7 ohjata oppilasta olemaan 
aktiivinen viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

L4 Opitaan olemaan aloitteellinen puhekumppani ja 
käyttämään viestinnässä sekä verbaalisia 
keinoja että eleitä ja kehonkieltä.  

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään 
huomiota kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

L2, L6 Vahvistetaan taitoa viestiä tilanteeseen sopivalla 
poliittisesti korrektilla tavalla.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja ohjata 
käyttämään tulkinnassa 
päättelytaitoa ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja 
yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen 
tekstien tulkintaa.  
Opitaan löytämään pääkohdat ja tärkeitä 
yksityiskohtia laajemmistakin konteksteista, 
kuten. mainokset, tv-sarjat, artikkelit, novellit, 
romaanit  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja 
kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin 
rakenteisiin ja ääntämisen 
perussääntöihin 

L5 Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa 
ja opetellaan lisää kohdekielen keskeisiä 
fraaseja ja idiomeja.  
Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten 
tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä 
puheessa ja kirjallisessa viestinnässä.  
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja niiden 
soveltamista uusissa tilanteissa. Harjoitellaan 
intonaatiota. 

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan 
taitoa pohtia ruotsin 

S1 Kieli- ja 
kulttuuriympäristön ja 

Oppilas osaa kuvailla ruotsin 
kielen asemaa Suomessa ja 
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kansalliskielen 
asemaan liittyviä 
ilmiöitä sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia 
kehittää 
kulttuurienvälistä 
toimintakykyään  

kielen merkityksen 
hahmottaminen 

Pohjoismaissa ja maailman 
kielten joukossa ja pohtia 
kielen merkitystä yksilölle.  

T2 kannustaa 
oppilasta  
löytämään 
kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat 
oppilaan 
maailmankuvaa 

S1 Maailmankansalaisen 
taitojen kehittyminen 
ruotsin taitoa 
hyödyntämällä 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja mahdollisuuksista 
oppia ruotsinkielisissä 
toimintaympäristöissä. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, 
millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä 
havaintojensa perusteella 
johtopäätöksiä ruotsin kielen 
säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään 
sekä verrata sitä, miten sama 
asia ilmaistaan jossakin 
muussa kielessä. Oppilas 
tuntee ruotsin kielen keskeisiä 
kielitiedon käsitteitä.  

Kielenopiskelutaidot 
T4 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 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen reflektointi 
ja yhteistyö 

Oppilas osaa asettaa omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
arvioida opiskelutapojaan. 
Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutustilanteessa 
toisia kannustaen 

T5 tukea oppilaan 
itsenäisyyttä ja taitoa 
soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä 
kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia 

S2 Elinikäisen 
kielenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas huomaa, mihin hän 
voi käyttää ruotsin taitoaan 
myös koulun ulkopuolella ja 
osaa pohtia, miten hän voi 
käyttää taitoaan koulun 
päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuoro-vaikutuksessa – Taitotaso A2.2 
T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan 
monenlaisia 
jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä 
aloitteellisesti  

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa 

Oppilas selviää kohtalaisesti 
monenlaisista jokapäiväisistä 
viestintätilanteista. Oppilas 
pystyy enenevässä määrin 
olemaan aloitteellinen 
viestintätilanteessa. 

T7 ohjata oppilasta 
olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa 
sekä syventämään 
taitoaan käyttää 
kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja 
täyteilmauksia ja 
muuta 
kompensaatiota 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään käyttäen käyttää 
tarvittaessa vakiosanontoja 
pyytäessään tarkennusta 
avainsanoista. Oppilas joutuu 
pyytämään toistoa tai 
selvennystä silloin tällöin ja 
käyttää esim. lähikäsitettä tai 
yleisempää käsitettä, kun ei 
tiedä täsmällistä (koira/eläin 
tai talo/mökki) 

T8 ohjata oppilasta 
kiinnittämään 
huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin 
tuomista 

S3 Viestinnän 
kulttuurinen sopivuus 

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. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A2.2 
T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
tulkita erilaisia 
tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa 
päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

S3 Tekstien 
tulkintataidot 

Oppilas pystyy seuraamaan 
hyvin summittaisesti 
selväpiirteisen asiapuheen 
pääkohtia, tunnistaa usein 
ympärillään käytävän 
keskustelun aiheen, 
ymmärtää pääasiat tuttua 
sanastoa sisältävästä 
yleiskielisestä tekstistä tai 
hitaasta puheesta. Oppilas 
osaa päätellä tuntemattomien 
sanojen merkityksiä 
asiayhteydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A2.1 
T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
tuottaa puhetta ja 

S3 Tekstien 
tuottamistaidot 

Oppilas pystyy kertomaan 
jokapäiväisistä ja 
konkreettisista sekä itselleen 
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kirjoitusta aihepiirejä 
laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin 
rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin 

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. 
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B1 -oppimäärä 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin 

ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-

alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 

kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 

vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida 

tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Laaja-alainen osaaminen 
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

x Ohjataan oppilaita vertailemaan ruotsin kieltä muihin tuntemiinsa kieliin. 

x Oppilas oppii arvioimaan ruotsin taitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti. 

x Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä 

tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. 

x Oppilas oppii asettamaan itselleen tavoitteita. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

x Tiedostetaan että oma kotikaupunki on kaksikielinen. 

x Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. 

x Opitaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla. 

x Harjoitellaan kulttuurisesti sopivia kohteliaita ilmauksia. 
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L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

x Oppilas saa mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä 

kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. 

 

L4 – Monilukutaito  

x Harjoitellaan kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä. 

x Tarjotaan oppilaalle monipuolisia tilanteita kulttuurisesti sopivan vuorovaikutuksen 

harjoitteluun. 

x Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa 

yhteyksissä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

x Hyödynnetään teknologiaa apuvälineenä omassa tuottamisessa. 

x Käytetään teknologiaa yhteistoiminnallisessa tuottamisessa. 

x Luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja 

työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja –välineitä. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys  

x Ymmärretään ruotsin kielen osaamisen tärkeys työelämässä. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

x Oppilas oppii arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään median 

mahdollisuuksia. 

x Annetaan oppilaille mahdollisuus osallistua aihepiirien ja toteutustapojen valintaan. 
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B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

x 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. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

x 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. 

 

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

x 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. 
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Vuosiluokan 7 B1-ruotsin tavoitteet sekä sisältöalueet. 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1  
Ohjata oppilasta tutustumaan 
pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin. 

L2, L5 Ymmärretään, että ruotsi on sekä 
kotimainen ja pohjoismainen kieli. 
Tutkitaan oman kotikaupungin ja 
kotimaan kaksikielisyyttä. 

T2 
Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L4 Vertaillaan eri kieliä ja tutustutaan 
ruotsin kielen keskeisimpiin rakenteisiin.  

Kieltenopiskelutaidot 
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. 

L1 Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ja kriittiseen 
tiedonhankintaan ohjaavia 
toimintatapoja.  
 
Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja 
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen 
kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa 
tilanteissa. 

T4  
Kannustaa oppilasta huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä 
omassa elämässään ja ohjata oppilasta 
käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa 
tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

L2, L7 Oppilas oppii, mihin hän voi käyttää 
ruotsin taitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän 
voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
T5  
Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen suullista ja 
kirjallista vuorovaikutusta. 

L4 Vahvistetaan oppilaan taitoa osallistua 
erilaisiin viestintätilanteisiin ja ylläpitää 
niitä. 

T6  
Tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä. 

L4 Harjoitellaan viestintää autenttisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja ohjataan 
oppilasta aitoihin ruotsinkielisiin 
vuorovaikutustilanteisiin myös koulun 
ulkopuolella. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T7  
Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan. 

L2, L4, L6 Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti 
ja korrektisti eri tilanteissa.  

T8  
Rohkaista oppilasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. 

L4 Harjoitellaan tuttua sanastoa ja ilmaisuja 
sisältävää, muutaman sanan mittaista 
kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T9  
Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen 
huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin. 

L4,L5 Opetellaan ilmaisemaan itseä puheessa 
hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja 
sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja.  
Harjoitellaan ääntämistä.  
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Vuosiluokan 8 B1-ruotsin tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet 
Laaja-
alainen 

osaaminen 
Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 ohjata oppilasta tutustumaan 
pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin. 

L2, L5 Tutustutaan Ruotsiin maantieteen ja 
kulttuurin näkökulmasta. Vertaillaan 
suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja, 
etsitään kulttuurien yhtäläisyyksiä. 
Tehdään ja raportoidaan havaintoja 
pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, 
Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden 
kulttuurin ominaispiirteistä sekä 
Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, 
millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin 
kielessä on, miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L4 Laajennetaan kielten vertailua rakenteiden 
monimutkaistuessa. 
Harjoitellaan keskeisimpiä rakenteita.  

Kieltenopiskelutaidot 
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. 

L1 Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ja kriittiseen tiedon-hankintaan 
ohjaavia toimintatapoja. 
Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja. 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä 
omassa elämässään ja ohjata oppilasta 
käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa 
tilanteissa koulussa ja koulun 
ulkopuolella. 

L2, L7 Oppilasta rohkaistaan monipuoliseen kielen 
käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.  
Mennään koulun ulkopuolelle, etsitään 
mahdollisuuksia käyttää ruotsia omassa 
kotikaupungissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 
harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta. 

L4 Harjoitellaan taitoja toimia 
vuorovaikutuksessa. Sisältöjä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin 
kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet 
huomioiden. 

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä. 

L4 Harjoitellaan viestintää autenttisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja ohjataan 
oppilasta aitoihin ruotsinkielisiin 
vuorovaikutustilanteisiin myös koulun 
ulkopuolella. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T7  
Auttaa oppilasta laajentamaan 
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan. 

L2, L4, L6 Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja 
korrektisti eri tilanteissa.  
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on 
suuntautuminen toisen asteen opintoihin 
sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 
opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan 
monenlaisista teksteistä  

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. 

L4 Harjoitellaan taitoa taito tulkita tekstejä. 
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, 
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ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen 
kohteet huomioiden. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen 
huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin. 

L4, L5 Harjoitellaan taitoa tuottaa tekstejä. Sisältöjä 
valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta 
ruotsin kielellä eri yhteisöissä, 
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen 
kohteet huomioiden. 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja 
niiden soveltamista uusissa tilanteissa 
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Vuosiluokan 9 B1-ruotsin tavoitteet sekä sisältöalueet  

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 ohjata oppilasta tutustumaan 
pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin. 

L2, L5 Tutustutaan pohjoismaihin ja 
pohjoismaisiin kieliin sekä kulttuurisiin 
yhtäläisyyksiin. 
Ymmärretään teknologian merkitys 
omassa kielen opiskelussa. 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L4 Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn 
taitoa. Harjoitellaan myös vaativampia 
rakenteita.  
Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin 
kielen opiskelussa.  

Kieltenopiskelutaidot 
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. 

L1 Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ja kriittiseen 
tiedonhankintaan ohjaavia 
toimintatapoja. 
Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja 
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen 
kielen käytön harjoittamiseen 
erilaisissa tilanteissa. 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä 
omassa elämässään ja ohjata oppilasta 
käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa 
tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

L2, L7 Ohjataan oppilasta näkemään 
mahdollisuudet, joita ruotsin kielen 
osaaminen avaa hänen omiin 
kiinnostuksen kohteisiin liittyen. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella 
eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja 
kirjallista vuorovaikutusta. 

L4 Vahvistetaan oppilaan käsitystä 
itsestään aktiivisena, oma-aloitteisena 
kielenoppijana.  

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä. 

L4 Harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T7 auttaa oppilasta laajentamaan 
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan. 

L2, L4, L6 Syvennetään kielitiedollista osaamista 
sana-, lause- ja tekstitasolla. 
Ohjataan oppilasta näkemään 
mahdollisuudet, joita ruotsin kielen 
osaaminen avaa tulevaisuuteen 
liittyen. 
Sisältöjä valittaessa näkökulmana on 
suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen nuorten 
työelämässä ja opiskelussa 
tarvittavaan kielitaitoon. 

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. 

L4 Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja 
kommunikoimaan 
keskustelukumppania arvostavalla 
tavalla. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen 

L4 L5 Laajennetaan sanaston ja rakenteiden 
hallintaa ja opetellaan lisää ruotsin 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja. 
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huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin. 

Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten 
tuntemusta ja harjoitellaan niiden 
käyttöä puheessa ja kirjallisessa 
viestinnässä. 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan 
monenlaisista teksteistä. 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

Opetuksen tavoite Sisältö Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin 

S1 Pohjoismaisen 
kieliympäristön ja arvojen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä 
Pohjoismaissa puhutaan ja 
kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä 
arvoja. 

T2 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia ruotsin 
kielessä on, miten samoja 
asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä 
havaintojensa perusteella 
johtopäätöksiä ruotsin kielen 
säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia 
ilmaistaan jossakin muussa 
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin 
kielen keskeisiä kielitiedon 
käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot 
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 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, oppimisen 
reflektointi ja yhteistyö 

Oppilas osaa asettaa omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
arvioida opiskelutapojaan. 
Oppilas osaa toimia 
vuorovaikutustilanteessa toisia 
kannustaen. 

T4 kannustaa ja ohjata 
oppilasta huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää ruotsin 
kieltä omassa elämässään 
sekä käyttämään ruotsia 
rohkeasti  erilaisissa tilanteissa 
koulussa ja koulun ulkopuolella 

S2 Elinikäisen 
kielenopiskelun 
valmiuksien kehittyminen 

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyttää ruotsin taitoaan myös 
koulun ulkopuolella ja osaa 
pohtia, miten hän voi käyttää 
taitoaan koulun päätyttyä.   

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso A1.3 
T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta  

S3 Vuorovaikutus erilaisissa 
tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista  
tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin. 

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö  

Oppilas osallistuu viestintään, 
mutta tarvitsee vielä usein 
apukeinoja. Oppilas osaa 
reagoida suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), äännähdyksin, tai 
muunlaisella minimipalautteella. 



155 
 

Joutuu pyytämään selvennystä 
tai toistoa hyvin usein. 

T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä 
kohteliaaseen kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä– Taitotaso A1.3 
T8 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja 
sisältävää kirjoitettua tekstiä ja 
hidasta puhetta asiayhteyden 
tukemana. Oppilas pystyy 
löytämään tarvitsemansa 
yksinkertaisen tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A1.3 
T9 tarjota oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitella 
pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista aiheista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin sisällön 
kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin  

S3 Tekstien tuottamistaidot 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. 
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VIERAAT KIELET 
 

Kielikasvatus 
Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun 

mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

 

Oppiaineiden 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. 

Kielten opetus 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. 

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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Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja 

nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. 

Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan 

kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien 

ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

 

Englanti, A -oppimäärä  
 

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. 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. 

 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

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. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi 

kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-
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alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi sähköistä 

portfoliota. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan 

tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään 

oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia 

osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla 

on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 

kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida 

tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Ilmiöoppiminen 

Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen 

oppiminen käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat 

opetussuunnitelmien tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja 

asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva 

ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden 

maailmassa. 

Oppimisprosessi on ohjattu oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista 

menetelmällisesti ja edistävät oppijan oppimisprosessia. 
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Laaja-alainen osaaminen 
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia 

itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. 

Vahvistetaan oppilaan taitoa löytää tarkoituksenmukaisia englanninkielisiä 

toimintaympäristöjä ja apuvälineitä. 

Opitaan käyttämään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti ja vertailemaan tuttuja kieliä 

niiden avulla.  

Harjoitellaan päättelemään säännönmukaisuuksia ja soveltamaan sääntöjä kielen 

oppimisessa. 

Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja haasteet kielenoppijana ja asettamaan omia 

tavoitteita. 

Tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kielen oppijaksi. 

Ohjataan oppilasta käyttämään englantia myös vapaa-ajan yhteyksissä. 

Ymmärretään englannin osaamisen merkitys jatko-opintojen ja työn kannalta. 

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Ymmärretään viestinnän kulttuurisidonnaisuus. 

Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta eri 

kulttuurien vertailuun. 

Syvennetään taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla. 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä kielenopiskelun tukena. 

Kehitetään sosiaalisia taitoja esim. vertaisoppimisen kautta. 

Syvennetään kielitiedon käsitteiden käyttöä englannin oppimisen apuna. 
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L4 Monilukutaito  

Harjoitellaan kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä. 

Harjoitellaan itsensä ilmaisemista erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. 

Ymmärretään, että viestinnän keinot vaihtelevat tavoitteen ja kontekstin mukaan. 

Opitaan viestintästrategioita monipuolisen, myös autenttisen, materiaalin kautta. 

Harjoitellaan viestintästrategioita (tuottamisstrategiat, välttämisstrategiat, 

saavutusstrategiat, vuorovaikutusstrategiat) erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. 

Harjoitellaan tekstien tulkintataitoja oppilaille merkityksellisissä yhteyksissä. 

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Hyödynnetään teknologiaa apuvälineenä omassa tuottamisessa. 

Käytetään teknologiaa yhteistoiminnallisessa tuottamisessa. 

 

Vuosiluokka 7 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
englannin asemaan ja variantteihin liittyviä 
ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyä. 

L1, L2 Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta 
(esim. kulttuurin vaikutus sanastoon). 
Kerrataan englannin kielen levinneisyys 
ja sen syyt. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
englanninkielisiä sisältöjä ja 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat 
käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja 
siinä toimimisen mahdollisuuksista. 

L1, L2 Laajennetaan autenttisten 
englanninkielisten toimintaympäristöjen 
tuntemusta. 
Hyödynnetään TVT:aa kansainvälisten 
yhteyksien luomisessa. 
Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä 
(esim. Helsingissä toimivia 
englanninkielisiä urheiluseuroja, 
yhdistyksiä ja erilaisia kulttuuri-toimijoita). 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, 
millaisia säännönmukaisuuksia englannin 
kielessä on, miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L3 Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden 
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys 
englannin kielen opiskelun kannalta. 

Kielenopiskelutaidot 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan 
tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia englantia ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja 
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia 
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä. 
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sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen. 

Ymmärretään teknologian merkitys 
omassa kielen opiskelussa.  
Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja 
kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä. 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä 
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia. 

L1 Tutustutaan erilaisiin 
oppimisympäristöihin ja opitaan 
löytämään tarkoituksenmukaisia 
työkaluja oppimisen tueksi. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan 
keskusteluihin monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa käsitellään myös 
mielipiteitä. 

L4 Harjoitellaan arkipäiväisissä 
vuorovaikutustilanteissa tarvittavia 
rakenteita ja fraaseja, lähtökohtana 
oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan 
niiden soveltamista uusissa tilanteissa. 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta 
viestinnässä, kompensaatiokeinojen 
käytössä ja merkitysneuvottelun 
käymisessä. 

L4, L6 Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin 
viestintätilanteissa, joissa ei ymmärretä 
kaikkea. 
Opitaan pyytämään selvennystä ja 
toistoa. 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan 
viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea 
oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä 
viestintää. 

L2 Vertaillaan Suomen ja englanninkielisten 
maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia 
viestintätapoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
kuulla ja lukea monenlaisia itselleen 
merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia 
tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita 
niitä käyttäen erilaisia strategioita. 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin liittyvien avainsanojen 
löytämistä sekä puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä 
puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin 
tarkoituksiin yleisistä ja itselleen 
merkityksellisistä aiheista kiinnittäen 
huomiota rakenteiden  
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään 
ääntämiseen. 

L5, L6 Laajennetaan sanaston ja rakenteiden 
hallintaa ja opetellaan lisää englannin 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja. 
Syvennetään englannin ääntämisen 
tuntemusta  ja opitun soveltamista 
uusissa tilanteissa. 

 

Vuosiluokka 8 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin 
asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä toimintakykyä. 

L1, L2 Syvennetään tuntemusta kielen 
ja kulttuurin suhteesta. 
Tutkitaan englannin kielen 
asemaa nykymaailmassa ja 
kehitystä lingua francaksi. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta 
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista. 

L1, L2 Ohjataan oppilasta valitsemaan 
itseään kiinnostavia 
englanninkielisiä sisältöjä esim. 
oman harrastuksensa piiristä.  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 
 
 

L1, L3 Syvennetään kielitiedon 
käsitteiden hallintaa ja opitaan 
vertailemaan eri kieliä niiden 
avulla. 
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Kielenopiskelutaidot 
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. 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita 
ja kokeillaan erilaisia oppilaita 
motivoivia tapoja oppia kieltä 
itsenäisesti ja yhteistyössä. 
Ymmärretään teknologian 
merkitys omassa kielen 
opiskelussa. 
Harjoitellaan itsearviointia, 
vertaisarviointia sekä 
kannustavan palautteen 
antamista toiselle. 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuksia.  

L1 Opitaan laajentamaan sana- ja 
ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri 
työkaluja käyttäen. 
Kannustetaan rohkeuteen ja 
luovuuteen kielenkäytössä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan 
keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle 
ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös mielipiteitä. 

L4 Opitaan ilmaisemaan 
mielipiteitä omaan elämänpiiriin 
liittyvissä tilanteissa. 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen käytössä ja 
merkitysneuvottelun käymisessä 

L4, L6 Harjoitellaan oman viestin 
selittämistä ja muotoilua toisin 
sanoin, kun puhekumppani ei 
ymmärrä. 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestintää. 

L2 Harjoitellaan erilaisia 
viestintätilanteita ja niihin 
liittyviä kulttuurisia piirteitä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia 
strategioita. 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin ja yleistietoon 
liittyvien puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. 
Harjoitellaan pääkohtien 
löytämistä laajemmistakin 
teksteistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua 
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin 
yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista 
kiinnittäen huomiota rakenteiden 
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen. 

L5, L6 Laajennetaan sanaston ja 
rakenteiden hallintaa ja 
opetellaan lisää englannin 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja. 
Vahvistetaan idiomaattisten 
ilmausten tuntemusta ja 
harjoitellaan niiden käyttöä 
puheessa ja kirjallisessa 
viestinnässä. 
Syvennetään englannin 
ääntämisen tuntemusta ja 
opitun soveltamista uusissa 
tilanteissa. 
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Vuosiluokka 9 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin 
asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä toimintakykyä. 

L1, L2 Syvennetään ja jaetaan tietoa 
englannin eri varianteista ja maista, 
joissa englanti on yhteiskunnan 
keskeisin käytetty kieli. 
Otetaan selvää näiden maiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta 
maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista. 

L1, L2 Ohjataan oppilasta näkemään 
mahdollisuudet, joita englannin 
kielen osaaminen avaa hänen omiin 
kiinnostuksen kohteisiin liittyen. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L3 Syvennetään kielitiedollista 
osaamista sana-, lause- ja 
tekstitasolla. 

Kielenopiskelutaidot 
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. 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja 
kokeillaan erilaisia oppilaita 
motivoivia tapoja oppia kieltä 
itsenäisesti ja yhteistyössä. 
Ymmärretään teknologian merkitys 
omassa kielen opiskelussa. 
Oppilaat arvioivat itseään ja antavat 
palautetta toisilleen kannustavassa 
ilmapiirissä. 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuksia. 

L1 Vahvistetaan oppilaan käsitystä 
itsestään aktiivisena, oma-
aloitteisena kielenoppijana. 
Ohjataan oppilasta näkemään 
mahdollisuudet, joita englannin 
kielen osaaminen avaa 
tulevaisuuteen liittyen.  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta osallistumaan 
keskusteluihin monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista 
aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä. 

L4 Opitaan perustelemaan mielipiteitä 
ja  
kommunikoimaan  
keskustelukumppania  
arvostavalla tavalla.  

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen käytössä ja 
merkitysneuvottelun käymisessä. 

L4, L6 Opitaan olemaan aloitteellinen 
puhekumppani ja käyttämään 
viestinnässä sekä kielellisiä keinoja 
että eleitä ja kehonkieltä.  

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestintää. 

L2 Vahvistetaan taitoa viestiä 
tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia 
strategioita. 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien 
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 
tulkintaa. 
Opitaan löytämään pääkohdat ja 
tärkeitä yksityiskohtia 
laajemmistakin konteksteista, esim. 
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mainokset, tv-sarjat, artikkelit, 
novellit, romaanit. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua 
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin 
yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista 
kiinnittäen huomiota rakenteiden 
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään 
ääntämiseen. 

L5, L6 Laajennetaan sanaston ja 
rakenteiden hallintaa ja opetellaan 
lisää englannin keskeisiä fraaseja ja 
idiomeja. 
Vahvistetaan idiomaattisten 
ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan 
niiden käyttöä puheessa ja 
kirjallisessa viestinnässä. 
Syvennetään englannin ääntämisen 
tuntemusta ja opitun soveltamista 
uusissa tilanteissa. 

 
Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 
8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa 
pohtia englannin asemaan ja 
variantteihin liittyviä ilmiöitä ja 
arvoja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä 
toimintakykyä  

S1 Kielten statuksiin 
liittyvien kysymysten 
huomaaminen ja 
kulttuurienvälinen 
toimintakyky 

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, 
missä englantia puhutaan ja mainita 
englannin levinneisyyden syitä sekä 
pohtia englannin kielen asemaan, 
variantteihin ja arvostukseen liittyviä 
ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen 
ja kulttuurin suhdetta englannin 
osalta. Oppilas havaitsee, että arvot 
vaihtelevat riippuen yksilöllisestä 
kokemuksesta ja kulttuurisesta 
näkökulmasta.  

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat käsitystä 
globalisoituvasta maailmasta 
ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista  

S1 Maailmankansalaisen 
taitojen kehittäminen 
englannin kieltä 
hyödyntämällä  

Oppilas osaa tehdä havaintoja 
mahdollisuuksista toimia ja oppia 
englanninkielisissä 
toimintaympäristöissä. 
 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä englannin 
kielen säännönmukaisuuksista ja 
soveltaa johtopäätöksiään sekä 
verrata sitä, miten sama asia 
ilmaistaan jossakin muussa kielessä. 
Oppilas tuntee englannin kielen 
keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot 
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 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen reflektointi ja 
yhteistyö 

Oppilas osaa asettaa omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
arvioida opiskelutapojaan. Oppilas 
osaa toimia vuorovaikutustilanteessa 
toisia kannustaen. 
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T5 kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun 
valmiuksia 

S2 Elinikäisen 
kielenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyttää englannin taitoaan myös 
koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, 
miten hän voi käyttää taitoaan 
koulun päätyttyä.  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso B1.1 
T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös mielipiteitä 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa 

Oppilas pystyy viestimään, 
osallistumaan keskusteluihin ja 
ilmaisemaan mielipiteitään melko 
vaivattomasti jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa. 

T7 tukea oppilaan 
aloitteellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen 
käytössä ja 
merkitysneuvottelun 
käymisessä  

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

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. 

T8 auttaa oppilasta 
tunnistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tukea 
oppilaiden rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestintää 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osoittaa tuntevansa 
tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. 
Oppilas pystyy ottamaan 
vuorovaikutuksessaan huomioon 
joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin 
käytänteisiin liittyviä näkökohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso B1.1 
T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itselleen 
merkityksellisiä yleiskielisiä ja 
yleistajuisia tekstejä 
erilaisista lähteistä sekä 
tulkita niitä käyttäen erilaisia 
strategioita 

S3 Tekstien tulkintataidot 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. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso B1.1 
T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan sekä puhuttua 
että kirjoitettua tekstiä 
erilaisiin tarkoituksiin yleisistä 
ja itselleen merkityksellisistä 
aiheista kiinnittäen huomiota 
rakenteiden 
monipuolisuuteen ja ohjaten 
hyvään ääntämiseen 

S3 Tekstien 
tuottamistaidot  

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.  
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Ranska ja saksa, 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 ohjaamista 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 vahvistetaan tarjoamalla mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja 

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 viestintätekniikka 

tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja 

oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja 

aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.  

Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan 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. Oppilas osaa myös hakea osaamillaan kielillä tietoa. 

 

  



167 
 

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. 

Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu 

tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös 

muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan 

tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 

edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi 

kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-

alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä 

noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan 

tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa 
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mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 

oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 

kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida 

tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

llmiöpohjainen oppiminen 

Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen 

oppiminen käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat 

opetussuunnitelmien tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja 

asioita.  

Ilmiöoppimisen aiheena ja kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. 

Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden 

maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista 

menetelmällisesti ja edistävät oppijan oppimisprosessia. 

 

Laaja-alainen osaaminen 
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia 

itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. 

Vahvistetaan oppilaan taitoa löytää tarkoituksenmukaisia kohdekielisiä toimintaympäristöjä 

ja apuvälineitä. 
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Opitaan käyttämään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti ja vertailemaan tuttuja kieliä 

niiden avulla.  

Harjoitellaan päättelemään säännönmukaisuuksia ja soveltamaan sääntöjä kielen 

oppimisessa. 

Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja haasteet kielenoppijana ja asettamaan omia 

tavoitteita. 

Ohjataan oppilaita asettamaan omia kysymyksiä ja hakemaan niihin vastauksia 

itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 

Tuetaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi kielen oppijaksi. 

Ohjataan oppilasta käyttämään kieltä myös vapaa-ajan yhteyksissä. 

Ymmärretään kielen osaamisen merkitys jatko-opintojen ja työn kannalta. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Ymmärretään viestinnän kulttuurisidonnaisuus. 

Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta eri 

kulttuurien vertailuun. 

Syvennetään taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Kielitiedon käsitteitä harjoitellaan yhteistoiminnallisesti. 

Kehitetään sosiaalisia taitoja esim. vertaisoppimisen kautta. 

Opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä kielenopiskelun tukena. 

Syvennetään kielitiedon käsitteiden käyttöä kielen oppimisen apuna. 

 

L4 – Monilukutaito  

Harjoitellaan kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä. 

Harjoitellaan itsensä ilmaisemista erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. 
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Ymmärretään, että viestinnän keinot vaihtelevat tavoitteen ja kontekstin mukaan. 

Opitaan viestintästrategioita monipuolisen, myös autenttisen, materiaalin kautta. 

Harjoitellaan viestintästrategioita (tuottamisstrategiat, välttämisstrategiat, 

saavutusstrategiat, vuorovaikutusstrategiat) erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. 

Kriittistä lukutaitoa kehitetään edelleen oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa 

yhteyksissä. 

Harjoitellaan tekstien tulkintataitoja oppilaille merkityksellisissä yhteyksissä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Hyödynnetään teknologiaa apuvälineenä omassa tuottamisessa. 

Käytetään teknologiaa yhteistoiminnallisessa tuottamisessa. 

 

Vuosiluokan 7 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet 
Laaja-
alainen 

osaaminen 
Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja 
ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään. 

L1, L2 Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta 
(esim. kulttuurin vaikutus sanastoon). 
Kerrataan kohdekielen levinneisyys ja 
sen syyt.  

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan maailmankuvaa. 

L1, L2 Laajennetaan autenttisten 
toimintaympäristöjen tuntemusta. 
Hyödynnetään blogeja, 
sähköpostiviestintää sekä erilaisia 
foorumeita verkossa. 
Hyödynnetään Helsingissä toimivia 
kohdekielisiä urheiluseuroja, yhdistyksiä 
ja erilaisia kulttuuri-toimijoita. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L3 Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden 
hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys 
kohdekielen opiskelun kannalta. esim. 
luokittelut, sanaluokat, aikamuodot. 

Kielenopiskelutaidot 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia 
kieltä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen. 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja 
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia 
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä. Ymmärretään teknologian 
merkitys omassa kielen opiskelussa. 
 
Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja 
kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä. 
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T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuksia. 

L1 Tutustutaan erilaisiin 
oppimisympäristöihin ja opitaan 
löytämään tarkoituksenmukaisia työkaluja 
oppimisen tueksi. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita 
sekä toimimaan niissä aloitteellisesti. 

L4 Harjoitellaan arkipäiväisissä 
vuorovaikutustilanteissa tarvittavia 
rakenteita ja fraaseja, lähtökohtana 
oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan 
niiden soveltamista uusissa tilanteissa. 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä syventämään 
taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota. 

L4, L6 Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin 
viestintätilanteissa, joissa ei ymmärrä 
kaikkea. Opitaan pyytämään selvennystä 
ja toistoa. 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin tuomista 

L2 Vertaillaan Suomen ja kohdekielisten 
maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia 
viestintätapoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata 
käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön ymmärtämistä. 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien tulkintaa. 
 
Harjoitellaan avainsanojen löytämistä 
liittyen esim. kotiin, perheeseen, 
harrastuksiin  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen 
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin 
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin. 

L5, L6 Laajennetaan sanaston ja rakenteiden 
hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja.  
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä 
ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa. 

 

Vuosiluokan 8 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja 
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä toimintakykyä. 

L1, L2 Syvennetään tuntemusta kielen ja 
kulttuurin suhteesta. 
Tutkitaan kohdekielen asemaa 
nykymaailmassa. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan maailmankuvaa. 

L1, L2 Ohjataan oppilasta valitsemaan 
itseään kiinnostavia kohdekielisiä 
sisältöjä esim. oman 
harrastuksensa piiristä. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa 
tukena. 

L1, L3 Syvennetään kielitiedon käsitteiden 
hallintaa ja opitaan vertailemaan 
niiden avulla eri kieliä. 

Kielenopiskelutaidot 
T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieltä ja 
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja 
kokeillaan erilaisia oppilaita 
motivoivia tapoja oppia kieltä 
itsenäisesti ja yhteistyössä. 
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vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin 
välittyminen. 

Ymmärretään teknologian merkitys 
omassa kielen opiskelussa. 
Harjoitellaan itsearviointia, 
vertaisarviointia sekä kannustavan 
palautteen antamista toiselle. 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuksiaan. 

L1 Opitaan laajentamaan sana- ja 
ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri 
työkaluja käyttäen. 
Kannustetaan rohkeuteen ja 
luovuuteen kielenkäytössä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä aloitteellisesti. 

L4 Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä 
oppilaan omaan elämänpiiriin 
liittyvissä tilanteissa. 
Oman harrastuksen esittely 
(laajemmin kuin ala-asteella), kuten 
esim. jalkapalloharrastuksen edut.  

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan 
käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja 
muuta kompensaatiota. 

L4, L6 Harjoitellaan oman viestin 
selittämistä ja muotoilua toisin 
sanoin, kun puhekumppani ei 
ymmärrä. 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin tuomista. 

L2 Harjoitellaan erilaisia 
viestintätilanteita ja niihin liittyviä 
kulttuurisia piirteitä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin ja yleistietoon 
liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen 
tekstien tulkintaa. 
Harjoitellaan pääkohtien löytämistä 
laajemmistakin teksteistä, jotka 
liittyvät omaan kouluun, Helsinkiin 
ja Suomeen. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin 
ja ääntämisen perussääntöihin. 

L5, L6 Laajennetaan sanaston ja 
rakenteiden hallintaa ja opetellaan 
lisää kohdekielen keskeisiä 
fraaseja ja idiomeja. 
Vahvistetaan idiomaattisten 
ilmausten tuntemusta ja 
harjoitellaan niiden käyttöä 
puheessa ja kirjallisessa 
viestinnässä. 
Harjoitellaan ääntämisen 
perussääntöjä ja niiden 
soveltamista uusissa tilanteissa. 
Harjoitellaan intonaatiota. 
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Vuosiluokan 9 A-kielen tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja 
ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään. 

L1, L2 Syvennetään ja jaetaan tietoa 
kohdekielen eri varianteista ja maista, 
joissa kohdekieli on yhteiskunnan 
keskeisin käytetty kieli. Otetaan selvää 
näiden maiden kulttuureista ja 
elämänmuodoista. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 
kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan maailmankuvaa. 

L1, L2 Ohjataan oppilasta näkemään 
mahdollisuudet, joita kohdekielen 
osaaminen avaa hänen omiin 
kiinnostuksen kohteisiin liittyen. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, 
miten samoja asioita ilmaistaan muissa 
kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 
oppimisensa tukena. 

L1, L3 Syvennetään kielitiedollista osaamista 
sana-, lause- ja tekstitasolla.  

Kielenopiskelutaidot 
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. 

L1, L3 Opitaan asettamaan tavoitteita ja 
kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia 
tapoja oppia kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä. 
Ymmärretään teknologian merkitys 
omassa kielen opiskelussa. 
Oppilaat arvioivat itseään ja antavat 
palautetta toisilleen kannustavassa 
ilmapiirissä. 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa 
soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan. 

L1 Vahvistetaan oppilaan käsitystä 
itsestään aktiivisena, oma-aloitteisena 
kielenoppijana. 
Ohjataan oppilasta näkemään 
mahdollisuudet, joita kohdekielen 
osaaminen avaa tulevaisuuteen liittyen. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa 
T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita 
sekä toimimaan niissä aloitteellisesti. 

L4 Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja 
kommunikoimaan keskustelukumppania 
arvostavalla tavalla. 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä syventämään 
taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota. 

L4, L6 Opitaan olemaan aloitteellinen 
puhekumppani ja käyttämään 
viestinnässä sekä verbaalisia keinoja 
että eleitä ja kehonkieltä.  

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin tuomista. 

L2 Vahvistetaan taitoa viestiä tilanteeseen 
sopivalla poliittisesti korrektilla tavalla.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata 
käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön ymmärtämistä. 

L4 Harjoitellaan oppilaan omaan 
elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien 
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 
tulkintaa. 
Opitaan löytämään pääkohdat ja tärkeitä 
yksityiskohtia laajemmistakin 
konteksteista, kuten. mainokset, tv-
sarjat, artikkelit, novellit, romaanit. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
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T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen 
sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin 
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin. 

L5, L6 Laajennetaan sanaston ja rakenteiden 
hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen 
keskeisiä fraaseja ja idiomeja. 
Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten 
tuntemusta ja harjoitellaan niiden 
käyttöä puheessa ja kirjallisessa 
viestinnässä. 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä 
ja niiden soveltamista uusissa 
tilanteissa. Harjoitellaan intonaatiota. 
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Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 edistää oppilaan taitoa 
pohtia opiskeltavan kielen 
asemaan liittyviä arvoja ja 
ilmiöitä, ja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Kielten statuksiin 
liittyvien kysymysten 
huomaaminen ja 
kulttuurienvälinen 
toimintakyky 

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä ilmiöitä. 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

S1 Maailmankansalaisen 
taitojen kehittyminen 
opiskeltavaa kieltä 
käyttämällä 

Oppilas osaa tehdä havaintoja 
mahdollisuuksista oppia 
kohdekielisissä 
toimintaympäristöissä. 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 
perusteella johtopäätöksiä 
kohdekielen 
säännönmukaisuuksista ja soveltaa 
johtopäätöksiään sekä verrata sitä, 
miten sama asia ilmaistaan jossakin 
muussa kielessä. Oppilas tuntee 
kohdekielen keskeisiä kielitiedon 
käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot 
T4 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 

S4 Tavoitteiden 
asettaminen, oppimisen 
reflektointi ja yhteistyö 

Oppilas osaa asettaa omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
arvioida opiskelutapojaan. Oppilas 
osaa toimia 
vuorovaikutustilanteessa toisia 
kannustaen. 

T5 tukea oppilaan 
itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä 
kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuksiaan 

S4 Elinikäisen 
kielenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyttää kielitaitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten 
hän voi käyttää taitoaan koulun 
päätyttyä.  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso A2.2 
T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä 
aloitteellisesti  

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa 

Oppilas selviää jo kohtalaisesti 
monenlaisista jokapäiväisistä 
viestintätilanteista. Oppilas pystyy 
enenevässä määrin olemaan 
aloitteellinen viestintätilanteessa. 

T7 ohjata oppilasta olemaan 
aktiivinen viestintätilanteessa 
sekä syventämään taitoaan 
käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, kierto- 
ja täyteilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu enenevässä 
määrin viestintään käyttäen 
tarvittaessa vakiosanontoja 
pyytäessään tarkennusta 
avainsanoista. Oppilas joutuu 
pyytämään toistoa tai selvennystä 
silloin tällöin ja käyttää esim. 
lähikäsitettä tai yleisempää 
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käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä 
(koira/eläin tai talo/mökki) 
 

T8 ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestinnässä, 
johon liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin tuomista 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

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. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A2.2 
T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas pystyy seuraamaan hyvin 
summittaisesti selväpiirteisen 
asiapuheen pääkohtia, tunnistaa 
usein ympärillään käytävän 
keskustelun aiheen, ymmärtää 
pääasiat tuttua sanastoa 
sisältävästä yleiskielisestä tekstistä 
tai hitaasta puheesta. Oppilas osaa 
päätellä tuntemattomien sanojen 
merkityksiä asiayhteydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A2.1 
T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

S3 Tekstien tuottamistaidot 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. 
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Espanja, ranska, saksa tai venäjä, valinnainen B2 -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 ohjaamista 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 vahvistetaan tarjoamalla mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja 

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 viestintätekniikka 

tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja 

oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja 

aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.  

Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan 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. Oppilas osaa myös hakea osaamillaan kielillä tietoa.  
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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. 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. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu 

tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös 

muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan 

tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 

edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi 

kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-

alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä 

noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan 

tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään 

oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia 
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osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla 

on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 

kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida 

tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 
llmiöpohjainen oppiminen 

Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen 

oppiminen käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat 

opetussuunnitelmien tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja 

asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva 

ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden 

maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista 

menetelmällisesti ja edistävät oppijan oppimisprosessia. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Vahvistetaan oppilaan kielitietoon liittyviä ajattelun taitoja harjoittelemalla kielellistä 

päättelykykyä ja yhteyksien tekemistä uuden kielen ja aiemmin opittujen kielten välillä. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Tutustutaan Helsingin tarjontaan kotikansainvälisyyden kannalta. 
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L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Ymmärretään säännöllisen harjoittelun merkitys uuden kielen oppimisessa. Opitaan 

ottamaan vastuuta oppimisesta ja opiskelun suunnittelusta. Vahvistetaan oppilaan 

valmiuksia erilaisten teknologisten ympäristöjen hyödyntämiseen myös uudessa 

oppiaineessa. 

 

L4 – Monilukutaito 

Harjoitellaan monilukutaidon tavoitteita opiskelemalla vuorovaikutuksen erityispiirteitä 

verrattuna omaan kulttuuriin, esimerkiksi erilaiset tavat, eleet, vuorovaikutussäännöt, 

kohteliaisuus arkisessa vuorovaikutuksessa. Kielten rekistereihin liittyen opetellaan 

esimerkiksi sinuttelun ja teitittelyn ero. Tutustutaan ei-kielellisen viestinnän merkitykseen 

kohdekulttuurissa, esim. erilaiset tervehtimistavat (kättely, poskisuukot jne.). 

Käytetään oppimisen mallina monipuolisesti erilaisia tekstityyppejä ja lähteitä (kuvat, 

yksinkertaiset dialogit, laulut, videot jne.) tavoitetasolle soveltuen. Voidaan hyödyntää 

kielitaitoa kansainvälisessä kanssakäymisessä tvt:n avulla (blogit, keskusteluryhmät, 

omien tuotosten tekeminen yhdessä verkossa jne.). Tutustutaan eri tekstityyppeihin ja 

opitaan hyödyntämään niitä oppimisen tukena. Tulkitaan erilaisia, arkielämään liittyviä 

tekstityyppejä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttisia tekstejä (ravintolan 

ruokalistat, aikataulut, mainokset, säätiedotukset, kyltit jne.). 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Käytetään tvt:n tarjoamia mahdollisuuksia suullisen ilmaisun harjoittelussa ja sen 

arvioinnissa (ääntämisen mallintaminen erilaisilla sovelluksilla, äänitykset). 

Kirjoittamista harjoitellaan myös sähköisesti ja verkossa olevia apuvälineitä käyttäen. 

Syvennetään jo opittuja tvt-taitoja tekstien tuottamisessa koulussa ja kotona. 
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Harjoitellaan sähköisten sanakirjojen ja käännössovellusten käyttöä kriittisesti. 

Tiedonhaussa osaa kyseenalaistaa lähteen luotettavuuden ja tarkistaa tietoja useammasta 

lähteestä. 
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Vuosiluokalle 8 soveltuvat tavoitteet sekä sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan 
uuden opiskeltavan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 
tutustumaan kyseisen kielen 
kielialueeseen ja elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja monikielisyyden 
kehittymistä  

L1, L2, L4 Tutkitaan opiskeltavan kielen luonteenomaisia 
piirteitä ja vertaillaan sitä aiemmin opiskeltuihin 
kieliin; muodostetaan käsitys lähisukukielistä ja 
kielen levinneisyydestä.  
Pohditaan ennakkokäsityksiä kohdekieleen ja -
kulttuuriin liittyen.  

S2 Kielenopiskelutaidot 
T2 rohkaista oppilasta näkemään 
opiskeltavan kielen taito osana 
elinikäistä oppimista ja oman 
kielivarannon karttumista, ohjata 
oppilasta löytämään itselleen ja 
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa häntä 
käyttämään vähäistäkin taitoaan myös 
oppituntien ulkopuolella  

L3 Pohditaan, miten parhaiten opitaan uutta kieltä ja 
kokeillaan erilaisia oppimisstrategioita.  
Mietitään, missä itse voisi käyttää uutta kieltä 
koulun ulkopuolella. Pohditaan, miten kohdekieli 
näkyy omassa arjessa.  
Annetaan vinkkejä siitä, mistä oppilas voi oppia 
kieltä myös koulun ulkopuolella (musiikki, tv-sarjat, 
elokuvat jne.).  
Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja 
vastaanottamaan palautetta. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 
harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

L4 Harjoitellaan puhutun ja luetun tekstin 
ymmärtämistä ja puhumista epämuodollisissa 
tilanteissa. Aihepiirit keskittyvät oppilaan kaikkein 
lähimpään piiriin, esimerkiksi itsestä ja perheestä 
kertominen. 
Harjoitellaan hyvin lyhyiden, yksinkertaisten 
lauseiden kirjoittamista sekä uudelle kielelle 
tyypillisiä äänteitä ja intonaatiota.  

T4 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä  

L4 Harjoitellaan alusta asti ilmaisemaan itseä 
rohkeasti vähäiselläkin kielitaidolla. 
Opitaan yksinkertaisimmat puheviestintään liittyvät 
strategiat (huomion pyytäminen, jotta voi kysyä 
jonkun yksinkertaisen tiedon; avun pyytäminen 
keskustelussa jne.). 
Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja 
muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan 
ääntämään luontevasti. 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan 
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

L4, L6 Harjoitellaan kohteliaiden ilmausten käyttöä 
oppilasta lähellä olevissa tilanteissa, esimerkiksi 
luokassa, tai yksinkertaisissa matkailutilanteissa 
esimerkiksi ravintolassa. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja 
tekstejä 

L4 Opetellaan puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan 
kohdekieltä monista aiheista (esim. minä itse, 
koulu, perhe, harrastukset). Aiheita voidaan valita 
myös yhdessä. 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen 
ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

L5 Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista hyvin 
yksinkertaisissa, oppilasta lähellä olevista 
aihepiireistä, kiinnittäen huomiota ääntämiseen. 
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Vuosiluokalle 9 soveltuvat tavoitteet sekä sisältöalueet  

Opetuksen tavoitteet  Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde aiemmin 
opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen 
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja monikielisyyden 
kehittymistä 

L1, L2, L4 Tutkitaan opiskeltavan kielen luonteenomaisia 
piirteitä ja vertaillaan sitä aiemmin opiskeltuihin 
kieliin; muodostetaan käsitys lähisukukielistä ja 
kielen levinneisyydestä. 

S2 Kielenopiskelutaidot 
T2 rohkaista oppilasta näkemään 
opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä 
oppimista ja oman kielivarannon 
karttumista, ohjata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 
tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä 
käyttämään vähäistäkin taitoaan myös 
oppituntien ulkopuolella 

L3 Kartoitetaan parhaita tapoja oppia kieltä. 
Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista 
ja vastaanottamista. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa – Taitotaso A1.3 
T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella 
eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja 
kirjallista vuorovaikutusta  

L3, L5 Laajennetaan puhutun ja luetun tekstin 
ymmärtämistä tarpeen mukaan, kielestä 
riippuen, muodollisempaan kielenkäyttöön 
(esim. teitittely erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa). Aihepiirit voivat 
käsitellä harrastuksia, vapaa-aikaa ja elämää 
kohdekielisissä maissa.  

T4 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä 

L4 Tutustutaan erilaisista aihepiireistä kertoviin 
teksteihin, joiden valinnassa huomioidaan 
opiskeltavan kielen maantieteellinen 
levinneisyys ja asema. 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan 
kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

L4, L6 Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä 
muodollisemmissa arkipäivän tilanteissa 
kohdekulttuurissa soveliaalla tavalla. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A1.3 
T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä  

L4 Valitaan yhdessä tavoitetasolle sopivia 
tekstejä, huomioiden kohdekielen 
monimuotoisuus sekä oppilaiden kiinnostuksen 
kohteet. 
Tutustutaan sanatasolla kielen erilaisiin 
variantteihin kohdekielissä maissa.  

S3 kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A1.3 
T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen 
huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin  

L5 Harjoitellaan omaa tuottamista tutuista aiheista, 
tavoitteena pienet arkipäivään liittyvät 
keskustelut ja pienet kirjalliset viestit.  
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Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 
tutustumaan kyseisen kielen 
kielialueeseen ja 
elämänmuodon/joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja 
monikielisyyden kehittymistä 

S1 Opiskeltavan kielen 
aseman, keskeisten 
erityispiirteiden ja 
kielialueen 
hahmottaminen 

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen 
asemaa maailman kielten joukossa 
ja keskeisimpiä kielen 
erityispiirteitä. 
Oppilas osaa luonnehtia joitakin 
opiskeltavan kielen kielialueen 
kulttuurisia ja muita ilmiöitä. 

Kielenopiskelutaidot 
T2 rohkaista oppilasta 
näkemään opiskeltavan kielen 
taito osana elinikäistä oppimista 
ja oman kielivarannon 
karttumista, ohjata oppilasta 
löytämään itselleen ja 
ikäkaudelleen parhaiten sopivia 
tapoja oppia kieliä sekä 
kannustaa häntä käyttämään 
vähäistäkin taitoaan myös 
oppituntien ulkopuolella 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen reflektointi 
ja yhteistyö   

Oppilas osaa arvioida omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
opiskelutapojaan. Oppilas 
huomaa, mihin hän voi käyttää 
kielitaitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa pohtia, miten 
hän voi käyttää taitoaan koulun 
päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa - Taitotaso A1.3 
T3 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa  

Oppilas selviytyy monista 
rutiininomaisista viestintätilanteista 
tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin. 

T4 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

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. 

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä 
kohteliaaseen kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä – Taitotaso A1.3 
T6 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia 
puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja 
sisältävää kirjoitettua tekstiä ja 
hidasta puhetta asiayhteyden 
tukemana. Oppilas pystyy 
löytämään tarvitsemansa 
yksinkertaisen tiedon lyhyestä 
tekstistä. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä – Taitotaso A1.2 



185 
 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin sisällön 
kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin  

S3 Tekstien 
tuottamistaidot 

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 
osaa hyvin suppean 
perussanaston, muutaman 
tilannesidonnaisen ilmauksen ja 
peruskieliopin aineksia. 
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MATEMATIIKKA 
 

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa 

matemaattista ajattelua sekä vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuksessa 

syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. 

Kehitetään oppilaiden kykyä käsitellä tietoa, mallintaa sitä matemaattisesti ja ratkaista 

ongelmia. Syvennetään algoritmista ajattelua. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja 

hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään.  

Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja 

pitkäjänteiseen toimintaan. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee 

systemaattisesti. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja 

positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Tarkoituksena on kehittää myös viestintä-, 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja: oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja 

keskustelemaan niistä.  

Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat 

vastuuta omasta oppimisestaan. Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan 

hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa.  

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Opetuksen lähtökohdiksi valitaan oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyviä 

ongelmia. Matematiikan opetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan vaihtelevia 

työtapoja ja lähestytään ongelmia käytännönläheisesti. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 

ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä.  

Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä 

jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten 

taulukkolaskentaa ja Dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, 

tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden välineenä. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

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. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja 

itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute 

tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan 

säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin 

matematiikan tavoitteisiin. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen 

dokumentoimalla oppimista ja oppimisprosesseja. 

Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä 

pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja 

taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Oppilaat 

osallistuvat aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tavoitteen 

asettamiseen. 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 
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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 9. vuosiluokan loppuun. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 

oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. 

Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso matematiikan 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa oppilaan osaaminen kehittyy 

eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa 

otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 

arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien määrittämää 

osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Matematiikka ja ilmiöoppiminen 

Matematiikka oppiaineena on luontevasti yhdistettävissä eri ilmiöihin ja muihin oppiaineisiin. 

Ilmiöitä voidaan mallintaa matematiikan avulla ja ilmiöitä voidaan lähestyä kaikkien 

sisältöjen kuten geometrian, tilastotieteen, prosenttilaskennan, funktioiden ja 

todennäköisyyksien kautta. Ilmiöoppiminen mahdollistaa matematiikan soveltamisen ja 

luovan matemaattisen ajattelun. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Ajattelutaidot matematiikan opiskelussa ovat laaja-alaista osaamista, jota oppilas tarvitsee 

ongelmanratkaisuun, päättelyyn ja päätöksentekoon, tiedon hallintaan, käyttämiseen, 

soveltamiseen sekä uuden tiedon luomiseen.  
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Oppilaita kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun.  

Oppilaat voivat käyttää kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään 

näkökulmia ennakkoluulottomasti.  

Opiskelussa painotetaan erilaisten ajattelun taitojen harjoittelua, jolloin opiskeltava 

tietosisältö on väline taitojen kehittämiselle. Oppimisen iloa edistetään ja luovaa ajattelua 

vahvistetaan leikeillä, peleillä ja muilla toiminnallisilla työtavoilla.  

Oppilas saa monipuolisesti palautetta koko oppimisprosessin ajan ja taitojen kehittyminen 

tehdään näkyväksi.  

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaat oppivat argumentoimaan ja esittämään mielipiteensä rakentavasti ja tarkastella 

asioita ja tilanteita eri näkökulmista.  

Oppilaat saavat rohkeutta esiintyä eri tilanteissa ja olla luovia. Yhtä tärkeätä on oppia 

käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä 

musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä.  

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.  

Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen 

kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia.  

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 

huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun.  

Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 

toimintatapoihin. 
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L4 – Monilukutaito 

Matemaattiseen monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja kuten peruslukutaito, 

kirjoitustaito, numeraalinen lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja digitaalinen 

lukutaito.  

Laajaan tekstikäsitykseen perustuen tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, 

auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien 

avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:  

o tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteiden ja keskeisten 

käsitteiden ymmärtäminen sekä käytännön tietoteknologisten taitojen 

kehittäminen 

o tieto- ja viestintäteknologian vastuullinen, turvallinen ja ergonominen käyttö 

o tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja 

luovassa työskentelyssä 

o tieto- ja viestintäteknologiaa käyttö vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa  

Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaat voivat tehdä omia ajatuksiaan, ideoitaan ja 

oppimistaan näkyväksi sekä kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  

Oppilaat oppivat miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja 

yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 

muutostilanteissa joustavasti ja luovasti sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia ja 

pettymyksiä.  

Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten 

arvostamiseen.  



191 
 

Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, 

asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.  

Tavoitteena on auttaa oppilasta oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkitys, yrittäjyyden 

mahdollisuudet sekä oma vastuu yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi 

oppia vain harjoittelemalla.  

Opetus tarjoaa mahdollisuuden luovuuteen ja uusien innovaatioiden ja ideoiden kehittelyyn ja 

niiden toteutukseen. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella 

neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä 

tarkastelua.  

 

Matematiikkapainotusluokat 
Matematiikkapainotusluokille valitaan oppilaat pääsykokeen perusteella. 

Matematiikkapainotukseen sisältyy koko vuosiluokkien 7-9 opintokokonaisuus, sillä erolla, 

että seuraavaksi kuvatut ylöspäin eriytettävät sisällöt sisältyvät kaikkien 

matematiikkapainotusluokkien oppilaiden oppimäärään. Päättöarviointi suoritetaan yhteisin 

opetushallituksen määrittelemin kriteerein.  

Matematiikkapainotusluokkien oppilaat opiskelevat matematiikkaa yhden vuosiviikkotunnin 

enemmän kuin muut oppilaat. Matematiikkapainotusluokkien oppilaiden opintoihin sisältyy 

ylöspäin eriyttävien oppisisältöjen lisäksi tavallista haastavampia tutkimustehtäviä sekä 

mahdollisuus lukiokurssien suorittamiseen jo peruskouluopintojen aikana. Tarkoituksena on 

taata hyvät jatko-opintoedellytykset lukion matematiikan laajaa oppimäärää varten. 

 

Vuosiluokan 7 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisältöalueet 

Tähdellä (*) merkityt sisältöalueet voidaan opiskella joustavasti millä tahansa vuosiluokista 

7-9. 



192 
 

Opetuksen tavoitteet 
Laaja-

alainen 
osaaminen 

Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana. 

L1, L3, L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 S6* 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä 
yksin että yhdessä toimien. 

L3, L7 S1, S2, S3, 
S4, S5, S6* 

Työskentelyn taidot 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä. 

L1, L4 S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 * 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti. 

L1, L2, L4, L5 S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 * 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten 
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä. 

L1, L3, L4, L5, 
L6 

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 * 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. 

L1, L3, L4, L6, 
L7 

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6* 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 * 

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä 
opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun. 

L1, L4, L5 S1, S4, S6* 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa. 

L5 S1, S2, S3, 
S4, S5, S6* 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa 
oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa. 

L1, L3, L4 S1, S2 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla. 

L1, L4 S2 

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin. L1, L4 S2 
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta. L1, L3, L6 S2, S6* 
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan. 

L1, L4 S3, S4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista 
ja tuottamista. 

L1, L4, L5 S3 S4 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä. 

L1, L4, L5 S5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen 
kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia. 

L1, L4, L5 S5 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia. L1, L4 S5 
T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä.* 

L3, L4, L5 S6* 

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen. 

L1, L4, L5, L6 S1 

 

S1 – Ajattelun taidot ja menetelmät 

Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista, loogista ajattelua vaativia 

toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. 

Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella. Pohditaan ja määritetään 

vaihtoehtojen lukumääriä. 
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S2 – Luvut ja laskutoimitukset 

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla, tutustutaan vastaluvun ja 

käänteisluvun käsitteisiin. 

Perehdytään lukujen jaollisuuteen, syvennetään desimaalilukujen laskutoimitusten osaamista. 

Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen 

murtoluvuilla. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on luonnollinen luku. 

Ylöspäin eriyttäminen:  

Tutustutaan itseisarvon käsitteeseen, opitaan jakamaan luku alkutekijöihin ja tutustutaan 

alkutekijäesitykseen sekä tutustutaan potensseihin, joiden kantaluku on kokonaisluku. 

 

S3 – Algebra 

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.  

Ylöspäin eriyttäminen: 

Tutkitaan ja muodostetaan lukujonoja. 

 

S4 – Funktiot 

Perehdytään funktion käsitteeseen. 

 

S5 – Geometria 

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä. Tutkitaan suoriin, 

kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Tutustutaan yhdenmuotoisuuden ja 

yhtenevyyden käsitteisiin, * lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Varmennetaan ja 

laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa 
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Ylöspäin eriyttäminen: 

Harjoitellaan geometrista konstruointia harpilla ja viivaimella tai dynaamisella 

geometriaohjelmistolla. 

 

S6 – Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys* 

Syvennetään tiedon keräämisen, jäsentämisen ja analysoimisen taitoja. Varmistetaan 

keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, 

suhteellinen frekvenssi ja mediaani, tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan 

erilaisia diagrammeja sekä lasketaan todennäköisyyksiä. 

 

Vuosiluokan 8 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisältöalueet 

Tähdellä (*) merkityt sisältöalueet voidaan opiskella joustavasti millä tahansa vuosiluokista 

7-9. 

Opetuksen tavoitteet 
Laaja-

alainen 
osaaminen 

Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana 

L1, L3,L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä 
yksin että yhdessä toimien 

L3, L7 S1, S2, S3, 
S4, S5 

Työskentelyn taidot 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä 

L1, L4 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

L1, L2, L4, L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten 
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä 

L1, L3, L4, L5, 
L6 

S1, S2, S3, 
S4, S5 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 

L1, L3, L4, L6, 
L7 

S1, S2, S3,, 
S4 S5 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S1, S2, S3, 
S4, S5 

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä 
opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun 

L1, L4, L5 S1, S4 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa 

L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa 
oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

L1, L3, L4 S1, S2 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

L1, L4 S2 

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin L1, L4 S2 
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta L1, L3, L6 S2 
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T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

L1, L4 S3 ,S4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista 
ja tuottamista 

L1, L4, L5 S3, S4 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä 

L1, L4, L5 S5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen 
kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia 

L1, L4, L5 S5 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia L1, L4 S5 
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 

L1, L4, L5, L6 S1 

 

S1 – Ajattelun taidot ja menetelmät 

Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista sekä loogista ajattelua 

vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. 

Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella. 

 

S2 – Luvut ja laskutoimitukset 

Laajennetaan lukualuetta reaalilukuihin, syvennetään potenssin käsitettä (eksponenttina 

kokonaisluku) ja tutustutaan potenssin laskusääntöihin. Perehdytään neliöjuuren 

käsitteeseen. 

Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä, * 

varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista 

ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Opitaan laskemaan 

muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. 

Ylöspäin eriyttäminen:  

Tutustutaan kymmenpotenssimuotoihin. 

 

S3 – Algebra 

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. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa 
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S4 – Funktiot 

Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Piirretään suoria 

koordinaatistoon. Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen. *  

 

 

S5 – Geometria S5:  

Harjoitellaan laskemaan ympyrän kehän pituus ja pinta-ala. Lisäksi opitaan laskemaan 

ympyrän kaaren pituus ja sektorin pinta-ala, vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja 

yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta sekä -

käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita*  

Ylöspäin eriyttäminen: 

Opitaan kehäkulma ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen. 

 

Vuosiluokan 9 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisältöalueet 

Tähdellä (*) merkityt sisältöalueet voidaan opiskella joustavasti millä tahansa vuosiluokista 

7-9. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen 

Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana 

L1, L3, L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä 
yksin että yhdessä toimien 

L3, L7 S1, S2, S3, 
S4, S5 

Työskentelyn taidot 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden 
välisiä yhteyksiä 

L1, L4 S1 S2 S3 
S4 S5 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen 
ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti 

L1, L2, L4, L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten 
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä 

L1, L3, L4, L5, 
L6 

S1, S2, S3, 
S4, S5 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan 
sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 

L1, L3, L4, L6, 
L7 

S1, S2, S3, 
S4 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S1, S2, S3, 
S4, S5 

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä 
opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun 

L1, L4, L5 S1, S4 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa 

L5 S1, S2, S3, 
S4, S5 
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Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa 
oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

L1, L3, L4 S1, S2 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

L1, L4 S2 

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin L1, L4 S2 
T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta L1, L3, L6 S2 
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

L1, L4 S3, S4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista 
ja tuottamista 

L1, L4, L5 S3, S4 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä 

L1, L4, L5 S5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen 
kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia 

L1, L4, L5 S5 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia L1, L4 S5 
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 

L1, L4, L5, L6 S1 

 

S1 – Ajattelun taidot ja menetelmät 

Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista sekä loogista ajattelua 

vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. 

Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella. Tutustutaan todistamisen 

perusteisiin. * Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä, * syvennetään algoritmista 

ajattelua. * Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä, * sovelletaan 

itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia. * 

Ylöspäin eriyttäminen: 

Tutustutaan propositiologiikkaan ja predikaattilogiikan alkeisiin. 

 

S2 – Luvut ja laskutoimitukset 

Käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa ja vahvistetaan ymmärrystä lukujoukoista 

(reaaliluvut, rationaali- ja irrationaaliluvut, kokonaisluvut ja luonnolliset luvut). 

Ylöspäin eriyttäminen:  

Syvennetään jaollisuuden käsitettä ja tutustutaan lukuteorian alkeisiin. 
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S3 – Algebra 

Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. 

Ylöspäin eriyttäminen: 

Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. 

 

 

 

S4 – Funktiot 

Syvennetään funktion käsitettä, määritellään funktioiden nollakohtia. Opitaan suoran 

kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion 

kasvamista ja vähenemistä. Piirretään paraabeleja koordinaatistoon käsin tai dynaamisella 

geometriaohjelmistolla. 

 

S5 – Geometria 

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita, opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja 

ja tilavuuksia. 

 

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

Opetuksen tavoitteet Sisällöt 
Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Arvosanan 
kahdeksan 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, 
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana 

S1 – S6  Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilaita ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.  

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta 
matematiikan oppimisesta sekä yksin että 
yhdessä toimien 

S1 – S6 Vastuunottaminen 
opiskelusta 

Oppilas ottaa vastuuta 
omasta oppimisestaan 
ja osallistuu 
rakentavasti ryhmän 
toimintaan. 

Työskentelyn taidot 
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 
ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä 

S1 – S6 Opittujen asioiden 
yhteydet  

Oppilas havaitsee ja 
selittää oppimiensa 
asioiden välisiä 
yhteyksiä 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan 
täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

S1 – S6 Matemaattinen ilmaisu Oppilas osaa ilmaista 
matemaattista 
ajatteluaan sekä 
suullisesti että 
kirjallisesti. 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa 
ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien 
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen 
kehittämisessä 

S1 – S6 Ongelmanratkaisutaito  Oppilas osaa jäsentää 
ongelmia ja ratkaista 
niitä hyödyntäen 
matematiikkaa.  

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen 
mielekkyyttä 

S1 – S6 Taito arvioida ja 
kehittää matemaattisia 
ratkaisuja  

Oppilas osaa arvioida 
matemaattista 
ratkaisuaan ja 
tarkastelee kriittisesti 
tuloksen mielekkyyttä 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa 

S1 – S6 Matematiikan 
soveltaminen 

Oppilas osaa soveltaa 
matematiikkaa eri 
ympäristöissä  

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä 
opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun 

S1, S4, 
S6 

Tiedon analysointi ja 
kriittinen tarkastelu 

Oppilas osaa itse 
hankkia, käsitellä ja 
esittää tilastotietoa 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa 

S1 – S6 Tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttö  

Oppilas osaa soveltaa 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
matematiikan 
opiskelussa 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 
T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- 
ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta 
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

S1, S2 Päättely- ja laskutaito  Oppilas käyttää 
aktiivisesti päättely- ja 
päässälaskutaitoa eri 
tilanteissa 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään 
laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

S2 Peruslaskutoimitukset  
rationaaliluvuilla 

Oppilas osaa sujuvasti 
peruslaskutoimitukset 
rationaaliluvuilla 

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin 

S2 Lukukäsite Oppilas tunnistaa 
reaaliluvut ja osaa 
kuvailla niiden 
ominaisuuksia 

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään prosenttilaskennasta 

S2, S6 Prosentin käsite ja 
prosenttilaskenta  

Oppilas osaa kertoa 
prosentin käsitteen 
käytöstä. Oppilas osaa 
laskea 
prosenttiosuuden, 
prosenttiluvun 
osoittaman määrän 
kokonaisuudesta sekä 
muutos- ja 
vertailuprosentin. 
Oppilas osaa käyttää 
tietojaan eri tilanteissa. 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan  

S3, S4 Tuntemattoman käsite 
ja yhtälönratkaisutaidot  

Oppilas osaa ratkaista 
ensimmäisen asteen 
yhtälön symbolisesti. 
Oppilas osaa ratkaista 
vaillinaisen toisen 
asteen yhtälön 
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esimerkiksi 
päättelemällä tai 
symbolisesti. 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta 
harjoittelemaan funktion kuvaajan 
tulkitsemista ja tuottamista 

S3, S4 Muuttujan ja funktion 
käsitteet sekä kuvaajien 
tulkitseminen ja 
tuottaminen 

Oppilas ymmärtää 
muuttujan ja funktion 
käsitteen sekä osaa 
piirtää ensimmäisen ja 
toisen asteen funktion 
kuvaajan. Oppilas osaa 
tulkita kuvaajia 
monipuolisesti. 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 
geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä 

S5 Geometrian käsitteiden 
ja niiden välisten 
yhteyksien 
hahmottaminen  

Oppilas osaa nimetä ja 
kuvailla suoriin, 
kulmiin ja 
monikulmioihin 
liittyviä ominaisuuksia 
sekä niiden välisiä 
yhteyksiä 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja 
hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja 
ympyrään liittyviä ominaisuuksia 

S5 Suorakulmaisen 
kolmion ja ympyrän 
ominaisuuksien 
hahmottaminen  

Oppilas osaa käyttää 
Pythagoraan lausetta ja 
trigonometrisia 
funktioita. Oppilas 
ymmärtää kehäkulman 
ja keskuskulman 
käsitteet. 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään 
taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

S5 Pinta-alojen ja 
tilavuuksien laskutaito 

Oppilas osaa laskea 
tasokuvioiden pinta-
aloja ja kappaleiden 
tilavuuksia. Oppilas 
osaa pinta-ala- ja 
tilavuusyksiköiden 
muunnoksia. 

T19 ohjata oppilasta määrittämään 
tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä 

S6 Tilastolliset 
tunnusluvut ja 
todennäköisyyslaskenta  

Oppilas hallitsee 
keskeiset tilastolliset 
tunnusluvut ja osaa 
antaa niistä 
esimerkkejä. Oppilas 
osaa määrittää sekä 
klassisia että 
tilastollisia 
todennäköisyyksiä. 

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia 
ongelmien ratkaisemiseen. 

S1 Algoritminen ajattelu ja 
ohjelmointitaidot  

Oppilas osaa soveltaa  
algoritmisen ajattelun 
periaatteita ja osaa 
ohjelmoida 
yksinkertaisia ohjelmia. 
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BIOLOGIA 
 

Oppiaineen tehtävä  

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, 

kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta, kehittää luontosuhdetta sekä ohjata oppilaita 

ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja 

evoluution perusteita.  

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan 

oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon 

tutkimisessa käytetään maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja 

kokemuksellinen oppiminen motivoi, virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta 

tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään 

monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Konkreettiset työtavat, monipuolinen kuvien ja 

diagrammien käyttö, eriyttäminen, kielitietoinen opetus ja teknologian käyttö edistävät 

oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.  

Biologian opetuksessa kehitetään oppilaiden ajattelu-, oppimaan oppimisen-, 

ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi harjoitellaan taitoja, jotka antavat 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 paikalliseen yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilaiden 

ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia 

vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen 

elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja oman globaalin vastuun 

ymmärtämiseen.  

Biologian opetus jakautuu neljään sisältöalueeseen:  

x Lähdemme luontoon! 

x Mitä elämä on? 

x Ihminen 

x Yhteinen ympäristömme 
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Yksi sisältöalue käsitellään pääsääntöisesti yhdellä vuosiluokalla. Yhteinen ympäristömme –

kurssi voidaan hajauttaa vuosiluokkien kesken ja toteuttaa oppiainerajat ylittävinä 

ilmiöpohjaisina projekteina. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

Biologian opiskelussa keskeisintä on tutkiva oppiminen ja maastotyöskentely. 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, tulosten tulkinnassa ja niiden 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 erilaisia ilmiöitä sekä erilaisia 

tietolähteitä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Biologian opiskelu on tekemällä oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaat tekevät 

havaintoja yksin ja yhdessä sekä tekevät tutkimuksia omista lähtökohdistaan. Käsitteiden 

avaaminen konkretian kautta ja monikanavaisuus auttavat kaikkia oppijoita.  

Tunneilla ja kotitehtäväksi voidaan antaa erilaisia tehtäviä oppilaan oman taitotason 

mukaisesti. Materiaalin valinnassa kiinnitetään huomiota selkeään tekstiin ja kuvien 

runsaaseen käyttöön. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, 

yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä 

tiedon liittäminen jo ennestään opittuun. 
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Lisäksi asiat voidaan opettaa monipuolisten esimerkkien avulla hyödyntäen oppilaiden 

kokemus- ja kulttuuritaustaa. Tämä auttaa myös suomen kielen opintojen alussa olevia 

oppilaita. Monelle oppilaalle saattaa olla hyödyksi myös käyttää rinnakkain omalla 

äidinkielellään olevaa sanastoa, selityksiä sekä havainnollistavia kuvia ja materiaalia myös 

tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Biologiassa opiskellaan toiminnallisesti ja tutkivalla otteella erilaisissa oppimisympäristöissä 

ja myös arviointia toteutetaan eri ympäristöissä. Biologian opintojen alussa oppilaalle 

tehdään selväksi tavoitteet, sisältö ja arviointi.  

Oppilaat osallistetaan arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä sen kehittämiseen. 

Arvioinnissa painotetaan oppimisprosessia ja siinä keskitytään koko oppimisprosessin 

arviointiin ja monipuoliseen näyttöön. Prosessiarvioinnin lisäksi käytetään itsearviointia sekä 

vertaisarviointia. Arviointi perustuu monipuolisten tuotosten lisäksi työskentelyn 

havainnointiin ja oppimista ohjaaviin keskusteluihin.  

Opiskeluprosessin aikana arvioidaan mm. kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, 

tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, ideoiden laatua, käsitteiden käyttöä, ilmaisun 

selkeyttä ja työn loppuunsaattamista. Arviointi dokumentoidaan niin, että oppilaan on helppo 

seurata arvosanansa kehittymistä. Näin arvioinnista tulee läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.  

Biologian arvioinnissa painotetaan taitojen oppimista kuten oppimaan oppimista, 

tutkimustaitoja, laborointeja sekä biologialle tyypillisten tutkimusvälineiden käyttöä. Näiden 

arvioimiseksi tarvitaan monipuolisia arviointimenetelmiä. Oppilaan täytyy saada osoittaa 

osaamisensa monella eri tavalla mikä tukee myös erilaisia oppijoita.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 

oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä 

saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla 

oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa 

oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.  
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Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta. 

 

Ilmiöoppiminen biologiassa 

Biologian opiskelu perustuu erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. Biologian vuosiluokittaiset 

oppisisällöt on rakennettu monipuolisiksi ilmiökokonaisuuksiksi. Ilmiöitä tutkitaan monin eri 

tavoin. 

Biologian opiskelu mahdollistaa ilmiöiden opiskelun yli oppiainerajojen kaikkien 

oppiaineiden kanssa. Esimerkiksi kemiassa ja fysiikassa samanlaisia aiheita käsitellään 

suurilta osin samoilla vuosiluokilla, jolloin yhteistyötä on helpompi toteuttaa. 

Kurssit jakautuvat eri vuosiluokilla seuraavasti:  

● 7. luokalla Lähde luontoon 

● 8. luokalla Mitä elämä on?  

● 9. luokalla Ihminen 

Yhteinen ympäristömme -kurssin asioita käsitellään mahdollisuuksien ja aihekokonaisuuksien 

mukaan eri vuosikursseilla sekä maantiedon tunneilla erityisesti 9. luokalla. Kukin opettaja 

noudattaa oman harkintansa mukaan tätä jaottelua. 

 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Tutustutaan biologiaan oppiaineena ja siihen, miten biologiaa opiskellaan. Biologian 

opiskelussa on tärkeää havaintojen tekeminen mahdollisesti muuttuvassa ympäristössä, syy-

seuraus-suhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen.  

Oppimisprosessi tehdään näkyväksi. Oppilaita ohjataan tutkimaan asioita eri näkökulmista ja 

tarkastelemaan omaa oppimistaan ja valintojaan kriittisesti sekä ymmärtämään niiden 

mahdollisia seurauksia.  
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Oppilaita innostetaan tieteelliseen ja luovaan ajatteluun sekä arvostamaan uuden oppimista.  

Harjoitellaan kasvien ja eläinten luokittelua.  

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilas oppii esittämään ja perustelemaan omia mielipiteitään ja kuuntelemaan sekä 

kunnioittamaan muiden mielipiteitä.  

Opiskelussa hyödynnetään oppilaiden monikulttuurisuutta ja korostetaan yhteistä ihmisyyttä.  

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Tutustutaan oman kehoon ja sen ominaisuuksiin. Tutustutaan oppilaan omiin 

mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan terveyteen ja tulevaisuuteen. 

 

L4 – Monilukutaito 

Kehitetään monilukutaitoa biologisten tekstien, kuvien, taulukoiden, kaavioiden ja 

ajankohtaisten uutisten sekä erilaisten oppimisympäristöjen avulla.  

Opiskelussa harjoitellaan yksinkertaisten tutkimusten tekemistä, raportointia sekä 

ympäristön tilan lukemista.  

Opiskellaan argumentointi- ja väittelytaitoja ja hyödynnetään oppilaille itselleen 

merkityksellisiä tekstejä, mielipidekirjoituksia ja referaatteja. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Hyödynnetään lajintunnistusohjelmia esimerkiksi eliökokoelman teossa, tutustutaan erilaisiin 

lajeihin ja vertaillaan niiden rakenteita. TVT:aa käytetään ajankohtaisen tiedon hankinnassa ja 

erilaisten tuotosten tekemisessä ja töiden dokumentoinnissa.  

Harjoitellaan kriittistä tiedonhankintaa ja esitysten ja tekstien tuottamista. 
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L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan 

järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti.  

Tutustutaan metsä-ja luontoalan tehtäviin. Otetaan vastuu prosessin loppuun saattamisesta. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Kehitetään oppilaiden luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä esimerkiksi maastokäyntien 

avulla ja herätetään arvostusta omaa lähiympäristöä kohtaan.  

Laajennetaan heidän haluaan ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja sen 

ulkopuolelle.  

Käsitellään metsän merkitystä Suomessa.  

Ohjataan oppilasta globaalin vastuun ymmärtämiseen.  

 

Vuosiluokan 7 biologian sisältöalueet ja tavoitteet 

Lähde luontoon -kurssi 

S1 – Biologinen tutkimus 

Tutustutaan metsäekosysteemiin muun muassa harjoittelemalla lajintunnistusta, tekemällä 

eliökokoelma ja suorittamalla luonnontieteellisiä tutkimuksia. 

 

S2 – Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön 

Tehdään retkiä koulun lähimetsään. 

 

S3 – Ekosysteemin perusrakenne ja –toiminta 

Opiskellaan metsätyyppejä, kerrataan yhteyttäminen ja soluhengitys, tutkitaan 

ravintoverkkoja ja pohditaan ekosysteemien monimuotoisuutta. 
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S6 – Kohti kestävää tulevaisuutta 

Pohditaan metsien monimuotoisuutta ja kestävää käyttöä. Vahvistetaan oppilaan omaa 

luontosuhdetta. 

 

 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin 
perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja 
tunnistamaan lajeja. 

L4, L5 S1, S2, 
S3, S6 

T2 tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta. 

L4, L5 S1, S2, 
S3 

T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys 
luonnon monimuotoisuudelle. 

L4, L7 S1, S2, 
S3, S6 

T7 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. 

L1 S1, S2, 
S3, S6 

T8 tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä 
ja tieto- ja viestintäteknologiaa. 

L1, L5 S1, S2, 
S3 

T9 tavoitteena on ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja 
kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. (Yhteinen 
tavoite 7. ja 8. luokilla) 

L5, L6, L7 S1, S2, 
S3, S6 

T10 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että 
koulun ulkopuolella. 

L1, L5 S1, S2, 
S3, S6 

T12 tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja 
sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja 
ympäristötietoisuutta. 

L7 S1, S2, 
S3, S6 

 

Vuosiluokan 8 biologian sisältöalueet ja tavoitteet 

Mitä elämä on? -kurssi 

S1 – Biologinen tutkimus 

Luonnontieteellisen tutkimuksen rakenteeseen tutustuminen ja kasvien kasvattaminen 

siemenestä. 

 

S3 – Ekosysteemin perusrakenne ja –toiminta 

Opiskellaan ekosysteemien monimuotoisuutta, kerrataan yhteyttäminen ja soluhengitys, 

tutkitaan ravintoverkkoja ja pohditaan ekosysteemien toimintaa. 
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S4 – Tutustutaan erilaisiin soluihin ja soluelimiin 

Käydään läpi solujen elintoimintoja, kuten soluhengitys ja yhteyttäminen. 

Kaikkien sisältöalueiden opiskelussa opitaan biologista ajattelua, eliöiden luokittelua, 

rakenteita ja vertailua. 8. luokan biologian opiskelussa perehdytään myös evoluution 

peruskäsitteisiin ja evoluutioteoriaan. 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen 

Sisällöt 

T1 tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin 
perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja 
tunnistamaan lajeja. 

L4, L5 S1, S3, 
S4 

T2 tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta. 

L4, L5 S1, S3, 
S4 

T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys 
luonnon monimuotoisuudelle. 

L4, L7 S1, S3, 
S4 

T4 tavoitteena on tutustua perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin. L1 S1, S3, 
S4 

T7 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. 

L1 S1, S3, 
S4 

T8 tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään biologian 
tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. 

L1, L5 S1, S3, 
S4 

T9 tavoitteena on ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja 
kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. 
(yhteinen tavoite 7. ja 8. vuosiluokilla) 

L5, L6, L7 S1, S3, 
S4 

T10 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että 
koulun ulkopuolella. 

L1, L5 S1, S3, 
S4 

T12 tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja 
sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja 
ympäristötietoisuutta. 

L7 S1, S3, 
S4 

 

Vuosiluokan 9 biologian sisältöalueet ja tavoitteet 

Ihminen -kurssi 

S1 – Biologinen tutkimus 

Tutkitaan omaa elimistöä (keuhkojen tilavuus, verenpaine, veriryhmät). Ihmiselimistön 

rakenteita havainnollistetaan tutkimalla nisäkkäiden elimiä ja mikroskooppinäytteitä. 

 

S2 – Ihminen 

Tutustutaan perinnöllisyyteen, kerrataan eläinsolun rakenne, toiminta ja soluhengitys, 

perehdytään ihmiselimistön rakenteeseen ja toimintaan ja vahvistetaan biologista ajattelua. 
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Yhteinen ympäristömme -kurssi 

S1 – Biologinen tutkimus 

Selvitetään lähiympäristön tilaa ja ympäristöongelmia.  

 

 

S6 – Kohti kestävää tulevaisuutta 

Perehdytään siihen, miten ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja miten ihminen voi vaalia 

luonnon monimuotoisuutta. Opitaan kestävän elämäntavan perusperiaatteita sekä eettisesti 

perusteltujen valintojen merkitystä. Syvennetään luonnontieteellistä ajattelua, syvennytään 

ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja raportoidaan niistä tvt:n avulla. 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T2 tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta.  

L4, L5 S1, S5 

T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys 
luonnon monimuotoisuudelle. 

L4. L7 S1, S6 

T4 tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin. L1 S1, S5 
T5 tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja 
elimistön perustoimintoja. 

L3 S5 

T6 tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä 
tapahtuvia muutoksia, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään 
ekosysteemipalveluiden merkitys. 

L4, L7 S1, S6 

T7 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. 

L1 S1, S5 S1, 
S6 

T8 tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä 
ja tieto- ja viestintäteknologiaa. 

L1, L5 S1, S5 

T10 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että 
koulun ulkopuolella. 

L1, L5, L6 S1, S5 ,S1, 
S6 

T11 tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja 
taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja 
päätöksenteossa. 

L2, L3, L7 S1, S6 

T12 tavoitteena on innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja 
sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja 
ympäristötietoisuutta. 

L7 S1, S6 

T13 tavoitteena on ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja. L7 S6 
T14 tavoitteena on innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamiseksi. 

L5, L7 S6 
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Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Biologian opetuksen 
tavoitteena on Sisällöt Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys 
T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ekosysteemin 
perusrakennetta ja toimintaa 
sekä vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja tunnistamaan 
lajeja 

S1-S4, 
S6 

Ekosysteemin 
rakenteen ja 
toiminnan 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata 
metsäekosysteemin perusrakennetta 
ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia 
ekosysteemejä ja niiden 
ravintoverkkojen lajeja.  
Oppilas osaa kuvata 
monimuotoisuuden merkitystä 
ekosysteemien toiminnalle sekä 
pohtia metsien kestävän käytön 
merkitystä eliöille ja ihmiselle. 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan 
eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä 
ymmärtämään eliökunnan 
rakennetta 

S1-S5 Eliökunnan rakenteen 
jaa eliöiden rakenteen 
ja elintoimintojen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata eliökunnan 
luokittelun periaatteita, osaa nimetä 
eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata 
eliöiden elintoimintoja. 
Oppilas osaa vertailla eri 
eliöryhmien sukulaisuutta 
rakenteellisten ja toiminnallisten 
sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, 
luokittelee ja vertailee eliöryhmiä. 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan 
eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja 
ymmärtämään erilaisten 
elinympäristöjen merkitys 
luonnon monimuotoisuudelle 

S1-S4, 
S6 

Eliöiden 
sopeutumisen ja 
elinympäristöjen 
monimuotoisuuden 
hahmottaminen  

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien 
esiintymisestä ja osaa kuvata lajien 
sopeutumista eri elinympäristöihin. 
Oppilas tunnistaa lähiympäristön 
tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää 
niiden merkityksen luonnon 
monimuotoisuudelle. 

T4 ohjata oppilasta 
ymmärtämään perinnöllisyyden 
ja evoluution perusperiaatteita 

S1, S4, 
S5 

Perinnöllisyyden ja 
evoluution 
perusperiaatteiden 
hahmottaminen 

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata 
perimän ja ympäristön vaikutusta 
eliöiden yksilönkehityksessä. 
Oppilas osaa kuvata miten elämä ja 
luonnon monimuotoisuus ovat 
kehittyneet maapallolla evoluution 
tuloksena. 

T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen kehitystä 
ja elimistön perustoimintoja 

S5 Ihmiselimistön 
rakenteen ja 
toiminnan 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön 
perusrakenteita ja elintoimintoja 
sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja 
kehittymisen pääperiaatteita. 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan 
luonnonympäristössä tapahtuvia 
muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön sekä ymmärtämään 
ekosysteemipalveluiden 
merkitys 

S6 Luonnonympäristössä 
tapahtuvien 
muutosten 
havainnointi 

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja 
pieniä tutkimuksia omassa 
lähiympäristössä tapahtuvista 
luonnollisista ja ihmisen toiminnan 
aiheuttamista luonnonympäristön 
muutoksista.  
Oppilas ymmärtää maapallon 
luonnonvarojen rajallisuuden ja 
ekosysteemipalveluiden merkityksen 
sekä tuntee kestävän elämäntavan 
perusteet ja jokamiehen oikeudet ja 
velvollisuudet. 

T7 ohjata oppilasta kehittämään 
luonnontieteellistä ajattelutaitoa 
sekä syy- ja seuraussuhteiden 
ymmärtämistä 

S1-S6 Luonnontieteellinen 
ajattelutaito 

Oppilas osaa esittää mielekkäitä 
kysymyksiä luonnosta ja 
luonnonilmiöistä, osaa käyttää 
biologialle ominaisia peruskäsitteitä 
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sekä tutkimus- ja tiedon-
hankintamenetelmiä. 
Oppilas osaa esittää perusteltuja 
luonnontieteellisiä käsityksiä ja 
päätelmiä. 

T8 opastaa oppilasta käyttämään 
biologian tutkimusvälineistöä ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-S5 Biologisen 
tutkimusvälineistön ja 
teknologian käyttö 

Oppilas osaa työskennellä 
turvallisesti ja tavoitteellisesti 
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas 
osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti 
biologian tutkimusvälineistöä ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa.  

T9 ohjata oppilasta koostamaan 
eliökokoelma ja kasvattamaan 
kasveja biologisten ilmiöiden 
ymmärtämiseksi 

S1-S4, 
S6 

Eliökokoelman 
laatiminen ja kasvien 
kokeellinen 
kasvattaminen 

Oppilas osaa koostaa ohjeiden 
mukaisesti perinteisen tai 
digitaalisen kasvikokoelman tai 
muun digitaalisen eliökokoelman.  
Oppilas toteuttaa ohjatusti 
kasvatuskokeen.  

T10 ohjata oppilasta tekemään 
tutkimuksia sekä koulussa että 
koulun ulkopuolella 

S1-S6 Biologisen 
tutkimuksen 
tekeminen 

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa 
keräämiään tietoja laboratoriossa ja 
maastossa.  
Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja 
tehdä ohjatusti pienimuotoisen 
biologisen tutkimuksen ja osaa 
raportoida sen tuloksia. 

T11 kannustaa oppilasta 
soveltamaan biologian tietoja ja 
taitoja omassa elämässä sekä 
yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa 

S6 Biologisten tietojen ja 
taitojen soveltaminen 
arjessa 

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia 
tietoja ja taitoja voi hyödyntää 
omassa arjessa ja yhteiskunnassa  
sekä osaa perustella näkemyksiä 
biologisen tietämyksen pohjalta. 
Oppilas osallistuu lähiluonnon 
vaalimisprojektiin, sen 
toteuttamiseen ja tulosten 
raportointiin. 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
T12 innostaa oppilasta 
syventämään kiinnostusta 
luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan 
sekä vahvistamaan 
luontosuhdetta ja 
ympäristötietoisuutta 

S1-S6 Luontosuhteen ja 
ympäristötietoisuuden 
merkityksen 
hahmottaminen 

Oppilaan osaa perustella 
esimerkkien avulla, miten luonnossa 
toimitaan kestävällä ja luonnon 
monimuotoisuutta säilyttävällä 
tavalla. 
 
 

T13 ohjata oppilasta tekemään 
eettisesti perusteltuja valintoja 

S6 Eettisten kysymysten 
pohdinta  

Oppilas osaa hyödyntää biologian 
tietoja ja taitoja ihmiseen ja 
ympäristöön liittyvien 
vastuukysymysten arvioinnissa ja 
esittää perusteluja eettisesti 
kestäville valinnoille. 

T14 innostaa oppilasta 
vaikuttamaan ja toimimaan 
kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseksi 

S6 Kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisen tiedot ja 
taidot 

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan 
kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseksi. 

 
  



212 
 

MAANTIEDE 
 

Oppiaineen tehtävä 

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. 

Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja 

koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista 

maailman kartalle ja ymmärtämään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta maapallolla. 

Maantieto on eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, 

luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan 

huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia. Näin 

oppilaille 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 kehittävät ajattelun taitoja ja auttavat 

oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa.  

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma 

pääkaupunkiseudulla. Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa 

oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa 

hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja sosiaalista mediaa. 

Ajankohtaisten asioiden seuraaminen, kuvien, karttojen ja kaavioiden monipuolinen käyttö 

sekä oppilaiden erilaisen taustojen, eriyttämisen, kielitietoisuuden ja teknologian käyttö 

edistävät 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.  
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Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

Maantiedon opiskelussa keskeistä on muuttuvan maailman havainnointi ja ymmärtäminen. 

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 ja paikkatietosovellukset lisäävät oppilaiden kiinnostusta oppimiseen, parantavat 

oppimista ja sen motivaatiota. Oppimisessa voidaan hyödyntää myös oppilaiden omia 

tietoteknisiä laitteita. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun 

sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhdessä oppimista ja 

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 oman ajattelun kehittymiselle, luovuudelle ja toiminnalle. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Maantiedossa on paljon vaikeita käsitteitä, joita tulisi avata oppilaille monipuolisin 

menetelmin. Käsitteiden avaaminen konkretian, kaavioiden ja kuvien kautta sekä 

monikanavaisuus auttavat kaikkia oppijoita. Tunneilla ja kotitehtäviksi voidaan antaa 

erilaisia tehtäviä oppilaan oman taitotason mukaisesti. 

Maantiedon opetuksessa eriyttämisessä on keskeistä huomioida hahmottamisvaikeudet ja 

tukea niitä esimerkiksi selkeillä karttatehtävillä, maastotyöskentelyllä, peleillä ja sillä, että 

edetään paikallisesta tarkastelusta globaaliin tarkasteluun. Materiaalin valinnassa 

kiinnitetään huomiota selkokieliseen tekstiin ja kuvien ja karttojen selkeyteen. Tämä auttaa 

myös suomen kielen opintojen alussa olevia oppilaita. 

Lisäksi asiat voidaan opettaa monipuolisten esimerkkien avulla hyödyntäen oppilaiden 

omaa kokemus- ja kulttuuritaustaa. Tämä auttaa myös suomen kielen opintojen alussa 

olevia oppilaita. Monelle oppilaalle saattaa myös olla hyödyksi käyttää rinnakkain omalla 
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äidinkielellään olevaa sanastoa, selityksiä sekä havainnollistavia kuvia ja materiaalia myös 

TVT:tä hyödyntäen.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Maantiedon opintojen alussa oppilaalle tehdään selväksi tavoitteet, sisältö ja arviointi. 

Oppilaat osallistetaan alusta asti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioinnin tulee 

muodostua koko prosessista ja monipuolisesta näytöstä. Prosessiarvioinnin lisäksi 

arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä mahdollisuuksien mukaan vertaisarviointia. 

Arviointi perustuu monipuolisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. 

Opiskeluprosessin aikana arvioidaan mm. kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, 

tiedon hakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn 

loppuunsaattamista. Arviointi dokumentoidaan niin, että oppilaan ja huoltajan on helppo 

seurata oppilaan arvosanan kehittymistä opintojen aikana. Näin arvioinnista tulee 

läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.  

Maantiedon arvioinnissa painotetaan myös oppimaan oppimista, tutkimustaitoja sekä 

karttojen, diagrammien ja kuvien laatimista ja tulkintaa. Oppilaan täytyy saada osoittaa 

osaamisensa monella eri tavalla, mikä osaltaan tukee myös erilaisia oppijoita. 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. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla 

oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 

huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu koulun opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 

arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 

osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 
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Ilmiöoppiminen maantiedossa 

Maantiedon oppiaineen luonne on monitieteellinen, jolloin yhteistyötä useiden 

oppiaineiden kuten biologian, äidinkielen, historian ja vieraiden kielten kanssa on helppoa 

tehdä. Luokittaiset oppisisällöt on jaettu kokonaisuuksiksi, joissa on mahdollista hyödyntää 

ilmiötarkastelua monipuolisin oppimismenetelmin. Näin oppilas oppii erilaisia tapoja 

ajatella, toimia ja tarkastella maailmaa sekä löytämään syy-yhteyksiä ja merkityksiä 

tutkittavista ilmiöistä.  

 

Laaja-alainen osaaminen: 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Tutustutaan maantietoon oppiaineena ja siihen, miten maantietoa opiskellaan. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Harjoitellaan omien mielipiteiden esittämistä ja perustelua. Vahvistetaan alueellista, 

suomalaista ja monikulttuurista identiteettiä. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Vahvistetaan suhdetta lähiympäristöön ja kehitetään maailmankuvaa paikallisesta 

identiteetistä lähtien.  

Kiinnitetään huomiota turvalliseen ja itsenäiseen liikkumiseen kaupunkiympäristössä. 

 

L4 – Monilukutaito 

Harjoitellaan ajankohtaisten asioiden seuraamista ja niiden sijoittamista kartalle.  

Tulkitaan ja piirretään erilaisia karttoja, kuvia ja diagrammeja. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Ohjataan kriittiseen tiedon hankintaan ja harjoitellaan esitysten ja tekstien tuottamista.  
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Tutustutaan paikkatieto-ohjelmien käyttöön. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Harjoitellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan 

järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. 

Harjoitellaan ottamaan vastuuta prosessin loppuunsaattamisesta. 

Opitaan liikkumaan lähiympäristössä paikkatietojärjestelmiä hyödyntäen. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Vahvistetaan luontosuhteen kehittymistä maastokäyntien avulla ja harjoitellaan keinoja ja 

taitoja, joilla voi vaikuttaa omaan lähiympäristöön. 

 

Sisältöjen kuvaus 

S1 – Maapallon karttakuva ja alueet 

Ilmansuunnat, mittakaava, koordinaatisto, tärkeimmät paikannimistöt, paikkatieto ja 

karttasovellusten käyttö 

 

S2 – Ajankohtainen muuttuva maailma 

Käydään läpi ajankohtaisia uutisia ja sijoitetaan ne kartalle (geomedia). 

 

S3 – Elämän perusedellytykset maapallolla 

Vuodenajat ja sää. Suomen ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet, ilmastodiagrammin 

tekeminen. 

 

S4 – Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt 

Opiskellaan jääkautta muun muassa mallintamalla sitä lumen, jään ja eri maalajien avulla. 

Tutustutaan kivilajien syntyyn ja aineiden geologiseen kiertoon. 
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S5 – Ihmiset ja kulttuurit maapallolla 

Harjoitellaan kulttuurimaantieteellisen paikkatutkimuksen tekemistä, tehdään ja tulkitaan 

väestöpyramideja. 

 

S6 – Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö 

Suositellaan käsittelemään biologian ympäristökurssilla. 

 

Sisältöjen painottaminen eri vuosiluokilla 

Seitsemännen luokan aikana käsitellään pääsääntöisesti maantiedon yleisiä ilmiöitä koko 

maailman laajuisesti. Kulttuurimaantiedon osuus kasvaa seitsemännen luokan jälkeen ja 

painopiste siirtyy pienempiin alueisiin kuten Eurooppaan ja Suomeen sekä omaan 

paikallisalueeseen. 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 tavoitteena on tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista 
maapallosta. 

L1, L4, L5 S1 - S6 

T2 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä 
sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla. 

L4, L5 S1 - S4, 
S6 

T3 tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja 
kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja 
ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla. 

L2, L4 S1 - S6 

T4 tavoitteena on kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja 
luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään 
luonnonvarojen kestävän käytön merkitys. 

L7 S1 - S6 

T5 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa 
sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä. 

L1 S1 - S6 

T6 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, 
mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä. 

L4, L5 S1 - S6 

T7 tavoitteena on ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän 
geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita 
malleja maantieteellisistä ilmiöistä. 

L5, L6 S1 - S6 

T8 tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja L1 S1 - S6 
T9 tavoitteena on harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä 
tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia 
tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa. 

L4 S1 - S6 

T10 tavoitteena on tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä 
tietoa. 

L2 S1 - S6 

T11 tavoitteena on ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua 
ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen 
ja vaikuttamisen taitoja. 

L7 S1 - S6 
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T12 tavoitteena on tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti 
toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. 

L7 S1 - S6 

T13 tavoitteena on ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään 
sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä 
kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. 

L3, L7 S1 - S6 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen 
karttakuvan rakentumista 
maapallosta 

S1-S6 Maapallon karttakuvan 
hahmottaminen ja 
keskeisen paikannimistön 
tunteminen 

Oppilas hahmottaa maapallon 
karttakuvan peruspiirteet sekä 
tietää keskeisten kohteiden 
sijainnin ja nimistön. 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan 
luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä 
sekä vertailemaan 
luonnonmaisemia Suomessa ja 
muualla maapallolla  

S1-S4, 
S6 

Luonnonmaantieteellisten 
ilmiöiden hahmottaminen  

Oppilas osaa selittää 
esimerkkien avulla Maan 
planetaarisuuden, 
vuorokauden- ja vuodenaikojen 
vaihtelun sekä hahmottaa 
maapallon kehät ja 
vyöhykkeisyyden. 
Oppilas osaa tunnistaa ja 
kuvailla luonnonmaisemia 
Suomessa ja maapallolla sekä 
osaa tuoda esille joitakin niiden 
syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan 
ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja 
kulttuurimaisemia sekä 
ymmärtämään erilaisia 
kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten 
elämää Suomessa ja maapallon eri 
alueilla  

S1-S6 Ihmismaantieteellisten 
ilmiöiden hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata ihmisten 
elämän ja kulttuurien piirteiden 
sekä kulttuurimaisemien 
vaihtelua Suomessa ja muualla 
maailmassa. 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan 
ihmisen toiminnan ja 
luonnonympäristön välistä 
vuorovaikutusta sekä 
ymmärtämään luonnonvarojen 
kestävän käytön merkitys  

S1-S6 Luonnon ja ihmisen 
toiminnan välisen 
vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä 
käyttö  

Oppilas osaa kuvata, miten 
luonnonympäristö vaikuttaa 
ihmisten elämään ja 
elinkeinoihin sekä millaisia 
vaikutuksia ihmisen toiminnalla 
on luonnonympäristön tilaan 
Suomessa ja eri puolilla 
maapalloa. 
Oppilas osaa kertoa, miksi 
luonnonvarojen kestävä käyttö 
on tärkeää.  

T5 ohjata oppilasta kehittämään 
maantieteellistä ajattelutaitoa sekä 
kykyä esittää maantieteellisiä 
kysymyksiä  

S1-S6 Maantieteellinen 
ajattelutaito 

Oppilas osaa selittää, että 
maantiedossa tutkitaan alueita 
ja alueiden välisiä eroja sekä 
hahmottaa kartoilta eri 
aluetasot: oma lähiympäristö, 
kunta, Suomi, Eurooppa ja koko 
maailma. 
Oppilas osaa esittää 
maantieteellisiä kysymyksiä ja 
pohtia vastauksia niihin. 

T6 ohjata oppilasta kehittämään 
tilatajua sekä symboleiden, 
mittasuhteiden, suuntien ja 
etäisyyksien ymmärrystä 

S1-S6 Tilatajun kehittyminen  Oppilas osaa mitata sekä jana- 
että suhdelukumittakaavan 
avulla etäisyyksiä kartalla, 
suunnata kartan todellisuuden 
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mukaisesti ja liikkua maastossa 
kartan avulla. 

T7 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan arkielämän 
geomediataitoja sekä lukemaan, 
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja 
ja muita malleja maantieteellisistä 
ilmiöistä 

S1-S6 Geomediataidot  Oppilas osaa käyttää kuvia, 
karttoja, karttapalveluja sekä 
muuta geomediaa maantiedon 
sisältöjen opiskelussa sekä 
arkielämässä. 
Oppilas osaa laatia 
yksinkertaisia karttoja, 
diagrammeja sekä muita 
maantieteellisiä malleja. 

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
maantieteellisiä tutkimustaitoja 

S1-S6 Tutkimustaidot Oppilas osaa toteuttaa 
pienimuotoisen 
maantieteellisen tutkimuksen. 
Oppilas osaa havainnollistaa 
tutkimustuloksia geomedian 
avulla sekä esittää 
tutkimustulokset suullisesti. 

T9 harjaannuttaa oppilasta 
havainnoimaan ympäristöä ja siinä 
tapahtuvia muutoksia sekä 
aktivoida oppilasta seuraamaan 
ajankohtaisia tapahtumia omassa 
lähiympäristössä, Suomessa ja 
koko maailmassa 

S1-S6 Ympäristölukutaito ja 
ympäristön muutosten 
arvioiminen 

Oppilas osaa havainnoida 
lähiympäristön muutoksia, osaa 
antaa esimerkkejä Suomessa ja 
muualla maailmassa 
tapahtuvista ympäristön 
muutoksista ja osaa nimetä 
keskeisiä muutoksia aiheuttavia 
tekijöitä. 
Oppilas osaa tuoda esille 
maantieteellisiin ilmiöihin 
liittyvää ajankohtaista 
uutisointia ja osaa selittää 
tapahtumien taustoja. 

T10 tukea oppilasta kehittämään 
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja 
sekä argumentoimaan ja 
esittämään selkeästi 
maantieteellistä tietoa 

S1-S6 Ryhmässä työskentelyn ja 
argumentoinnin taidot 

Oppilas osaa toimia ryhmän 
jäsenenä ja arvioida omaa 
toimintaansa ryhmässä. 
Oppilas osaa esittää mielipiteitä 
maantieteellisistä asioista sekä 
kuunnella ja suhtautua 
rakentavasti erilaisiin 
näkemyksiin.  

T11 ohjata oppilasta vaalimaan 
luontoa, rakennettua ympäristöä ja 
niiden monimuotoisuutta sekä 
vahvistaa oppilaan osallistumisen 
ja vaikuttamisen taitoja 

S1-S6 Osallistumisen ja 
vaikuttamisen taidot  

Oppilas toimii projektissa, jossa 
yhdessä muiden kanssa 
vaikutetaan lähiympäristön 
viihtyisyyden parantamiseen tai 
ympäristön monimuotoisuuden 
säilyttämiseen.  
Oppilas ymmärtää ja osaa 
kuvata globaalin vastuun 
merkitystä omassa 
toiminnassaan.  

T12 tukea oppilasta kasvamaan 
aktiiviseksi, vastuullisesti 
toimivaksi ja kestävään 
elämäntapaan sitoutuneeksi 
kansalaiseksi 

S1-S6 Kestävän kehityksen 
edistäminen 

Oppilas osaa kertoa, miten 
toimitaan vastuullisesti 
koulussa ja koulun ulkopuolella.  
Oppilas osaa ottaa kantaa 
kestävän kehityksen 
kysymyksiin ja osaa antaa 
esimerkkejä, miten toimitaan 
kestävän elämäntavan 
mukaisesti.  
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T13 ohjata oppilasta arvostamaan 
alueellista identiteettiään sekä 
luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuutta ja 
kunnioittamaan ihmisoikeuksia 
kaikkialla maailmassa 

S1-S6 Alueellisen identiteetin 
sekä luonnon, 
ihmistoiminnan ja 
kulttuurien 
moninaisuuden 
tunnistaminen 

Oppilas osaa luonnehtia omaan 
alueelliseen identiteettiinsä 
vaikuttavia tekijöitä sekä osaa 
kuvata lähiympäristön ja sen 
monimuotoisuuden merkitystä. 
Oppilas osaa kuvata kulttuurien 
ja ihmisten moninaisuuden 
merkitystä sekä osaa tarkastella 
yhteiskunnan ilmiöitä 
ihmisoikeuksien näkökulmasta. 
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FYSIIKKA JA KEMIA 
 

Fysiikan ja kemian tehtävät 

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun 

sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan ja kemian opetus auttaa ymmärtämään 

fysiikan, kemian ja niiden sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja 

sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia 

keskustella fysiikan, kemian ja teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää kuvaa 

fysiikan ja kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa ja 

kemiaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja 

ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta 

ympäristöstään. 

Fysiikan ja kemian opetuksen tehtävänä on tukea fysiikan ja kemian käsitteiden 

rakentumista ja ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on 

fysiikassa kvalitatiivisella tasolla. Oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen 

kehittyessä laajennetaan työskentelyä joissakin ilmiöissä kvantitatiiviselle tasolle. 

Kemiassa opiskelun pääpaino on vuosiluokilla 7-9 makroskooppisella tasolla, mutta 

oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin 

malleihin vahvistetaan. 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. Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien 

aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. 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 ja kemian opiskeluun. 
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Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan ja kemian 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 ja kemian 

osaamista. 

 

Oppimisympäristöt ja työtavat 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan ja 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 työturvallisuus- lainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä 

koskevia rajoituksia. 

Oppimisympäristöjä fysiikassa ja kemiassa ovat fysiikan ja kemian luokkien lisäksi fysiikan 

ja kemian varastotilat, koulun muut opetustilat, koulun käytävät, rappuset, juhlasali, 

ruokala ja ulkotilat. Retket lähimetsiin ja lähiseudun kaupunkiympäristöön, oppilasvierailut 

lähiseudun yrityksiin ja muiden toimijoiden tiloihin laajentavat oppimisympäristöjä. 

Oppimisympäristöissä käytetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen 

työskentelyyn sekä tunnistamaan omia oppimisstrategioitaan. 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. 
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Oppilaan oppimisen arviointi 

Monipuolista arviointia tukee työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, 

projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa. 

Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti 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 ja dokumentoidaan oppimisprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten 

muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden 

käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilailla on aktiivinen rooli 

arvioinnissa. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä 

tavoitteen asettamiseen. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja 

oppilaiden välisiä keskusteluja käytetään arvioinnin tukena. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan tai kemian opiskelu päättyy 

kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut aineen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fysiikan päättöarvioinnin kriteereihin.  

Fysiikassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän 

päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida 

tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 
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Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Fysiikka ja kemia ovat kokeellisia luonnontieteitä, joiden tiedonmuodostus pohjautuu 

havaintojen tekoon ja suunniteltujen koejärjestelyjen käyttöön havaintojen tekemisessä. 

Seitsemännellä luokalla tärkein tavoite on oppia tekemään luonnontieteellistä tutkimusta 

turvallisesti, johdonmukaisesti ja oikein. Erityistä huomiota kiinnitetään tavoitteelliseen 

työskentelyyn, työhön syventymiseen ja keskittymiseen sekä työn loppuun saattamiseen. 

Perustaitojen vahvistuttua voidaan siirtyä isompiin tutkimuksiin, jotka ovat aluksi suljettuja 

ja myöhemmin myös avoimia. Näissä tutkimuksissa opitaan mm. ideointia ja luovuutta, 

havaintojen ja mittausten tekemistä, yhdessä ja itsenäisesti toimimista ja oman 

työskentelyn arviointia. Mittausjärjestelyjen kokoamisessa, mittausten teossa, tulosten 

analysoinnissa ja esittämisessä käytetään apuna tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla luonnontieteellisen tutkimuksen taitoja 

vahvistetaan ja kehitetään edelleen. 

Erilaiset fysiikan ja kemian mallit ja käsitteiden jäsentäminen käsitejärjestelmiksi varsinkin 

kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla vahvistavat oppilaiden kognitiivisia taitoja ja 

antavat mahdollisuuden yksilöllisten oppimisstrategioiden harjoitteluun. 

Fysiikassa ja kemiassa harjoitellaan lisäksi tiedon hakemista eri tietolähteistä, 

muokkaamista ja esittämistä eri tavoin. Opitaan muodostamaan ja esittämään mielipiteitä 

ajankohtaisista asioista ja perustelemaan niitä luonnontieteille ominaisella tavalla oikeita 

käsitteitä käyttäen, omiin havaintoihin pohjautuen ja syy- ja seuraussuhteet ymmärtäen. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Kulttuurinen osaaminen fysiikassa ja kemiassa on fysiikan ja kemian kielen ja kulttuurin 

ymmärtämistä. Opetuksen tavoite on opiskella fysiikan ja kemian käsitteitä ja niiden 

täsmällistä käyttöä, oppia kokoamaan käsitteistä käsitejärjestelmiä luonnontieteille 

ominaiseen tapaan ja ymmärtää aineiden luonne kokeellisina luonnontieteinä. 

Fysiikan ja kemian tunneilla opitaan ilmaisemaan itseä ja esittämään omia mielipiteitä 

fysiikan ja kemian ilmiöistä esimerkiksi energiantuotannosta. Erityistä huomiota 

kiinnitetään kokeellisten havaintojen sekä fysiikan ja kemian mallien kuvaamiseen 
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selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Käsillä tekeminen korostuu fysiikan ja kemian 

kokeellisissa työtehtävissä. 

Myönteistä ympäristösuhdetta vahvistetaan havainnoimalla lähiympäristöä. 

Energiantuotantoa ja maapallon rajallisia resursseja mietitään myös eettiseltä kannalta. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Fysiikan ja kemian opetuksessa opitaan varastoimaan, kuljettamaan, käyttämään ja 

käytön jälkeen hävittämään turvallisesti kodin ja lähiympäristön kemikaaleja sekä 

toimimaan oikein mahdollisissa kemikaalien käyttöön liittyvissä vaaratilanteissa. Opitaan 

käsittelemään tulta turvallisesti ja käyttämään turvallisesti kodin ja lähiympäristön 

sähkölaitteita. Opitaan ionisoivan säteilyn vaarat ja niiltä suojautuminen. Opitaan 

liikenneturvallisuutta. Opitaan mitä ovat terveellinen ruoka ja erilaiset päihteet kemian 

näkökulmasta. Mietitään energian, sähkön ja materiaalien säästämistä kotitaloudessa. 

Opiskellaan arkielämän teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita. 

 

L4 – Monilukutaito 

Fysiikan ja kemian opiskelussa korostuu sanallisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen 

lisäksi erilaisten taulukoiden, kuvaajien, kuvien, kaavojen ja symbolikielen tulkinta ja 

tuottaminen. Sekä fysiikassa että kemiassa opitaan taulukoimaan tehtyjä mittaustuloksia 

sekä opitaan lukemaan ja käyttämään taulukoitua tietoa. Lisäksi opitaan tulkitsemaan ja 

piirtämään kuvaajia ja diagrammeja. Opitaan piirtämään koejärjestelyjä ja 

kytkentäkaavioita kuvaavia kuvia. Fysiikassa opitaan lukemaan, tulkitsemaan, käyttämään 

ja itse kirjoittamaan matemaattisia kaavoja, jotka kuvaavat suureiden välisiä yhteyksiä. 

Kemiassa opitaan tutuimpien alkuaineiden kirjainsymboleja, opitaan lukemaan ja 

kirjoittamaan kemiallisten yhdisteiden kaavoja ja yksinkertaisia reaktioyhtälöitä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tieto ja viestintäteknologista osaamista käytetään fysiikassa ja kemiassa osana 

luonnontieteellisten tutkimusta mittausten tekoon, mittaustulosten analysointiin sekä 

mittaustulosten ja havaintojen esittämiseen kirjallisesti ja suullisesti, piirroksina ja 

kuvaajina. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään myös tiedon hankintaan, käsittelyyn ja 
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muokkaamiseen, omien mielipiteiden esittämiseen, pelien ja leikkien välineenä, sisällön 

oppimisen osana ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Erilaiset työskentelyn taidot: työskentely itsenäisesti ja työskentely toisten kanssa, 

työskentely järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti, työn suunnittelu, hypoteesien teko, 

vaihtoehtojen kokeilu, johtopäätösten teko, työhön kuluvan ajan ja työn edellytysten 

arviointi, epäonnistumisten pettymyksien ja vastoinkäymisten kohtaaminen ja sisukkuus 

työn loppuun saattamisessa vahvistavat työelämätaitoja. 

Fysiikan ja kemian sovelluksiin tutustutaan painottaen lähialueen elinkeinoelämän ja 

yhteiskunnan erikoispiirteitä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vedenpuhdistus, sähkön- ja 

energian tuotanto sekä kemianteollisuus. Yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa pyritään lisäämään erilaisten projektien ja ryhmätöiden avulla sekä 

verkostoitumalla. Lisäksi fysiikan ja kemian opetuksessa tutustutaan erilaisiin 

koulutusaloihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan ja kemian osaamista. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus 

Oppilaiden osallistuminen ja vaikuttaminen fysiikan ja kemian opetuksessa tarkoittaa sitä, 

että oppilaat osallistuvat työskentelyn suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä 

sovittujen sääntöjen ja sopimusten puitteissa. Kestävän tulevaisuuden teemoja käsitellään 

fysiikassa ja kemiassa sähkön- ja energiantuotannon ja säästämisen sekä luonnonvarojen 

säästäväisen käytön ja elinkaariajattelun näkökulmista. 

 

Fysiikan ja kemian opetus seitsemännellä luokalla 

Seitsemännellä luokalla fysiikkaa ja kemiaa opetetaan yhdessä, oppiaineena jonka nimi on 

“Fysiikka ja kemia”. Tämän oppiaineen tärkein tavoite on oppia luonnontieteellisen 

tutkimuksen perustaitoja ja harjoitella luonnontieteellisen tutkimuksen tekoa. Fysiikan 

sisällöistä seitsemännellä luokalla tutustutaan maailmankaikkeuden erikokoisiin 

rakenteisiin atomeista avaruuteen, opitaan fysiikan suureiden mittaamista ja vähän 

laskemistakin, sekä tutustutaan joihinkin lämpöopin ilmiöihin. Kemian sisällöistä 
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seitsemännellä luokalla tutustutaan atomin rakenteeseen ja alkuaineisiin, kemiallisten 

yhdisteiden rakentumiseen atomeista ja niiden reaktioihin. Lisäksi perehdytään erilaisiin 

aineiden ominaisuuksiin ja reaktionopeuksiin vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Yhteys muihin oppiaineisiin 

Seitsemännen luokan fysiikan ja kemian opetuksessa luonnontieteellisen maailmankuvan 

rakentaminen ja luonnontieteellisen tutkimuksen oppiminen kulkee käsi kädessä biologian 

ja maantiedon opetuksen kanssa. Arkielämän aineiden ominaisuuksien ja reaktioiden 

tutkimisessa on yhteys kotitalouteen ja terveystietoon. Fysiikan suureiden yksiköt, 

yksikkömuunnokset, tulosten tarkkuus ja pyöristäminen liittyvät kiinteästi matematiikkaan. 

 

Fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteet 7 luokalla 

Alla olevassa taulukossa avataan fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteet (T1-T15) ja 

sisällöt (S1-S8) seitsemännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty fysiikan ja 

kemian osalta edellisessä kappaleessa. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen 

Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja innostaa fysiikan ja kemian opiskeluun L3, L6, L7 S1-S4, S7, 
S8 

T2 ohjata ja kannustaa asettamaan tavoitteita opiskelulle ja opiskelemaan 
pitkäjänteisesti 

L1, L6 S1-S4, S7, 
S8 

T3 ohjata ymmärtämään fysiikan ja kemian merkitystä omassa elämässä, 
arkiympäristössä ja yhteiskunnassa 

L3, L4, L5, L7 S2-S4 

T4 ohjata oppilasta luonnonvarojen ja energian kestävään käyttöön L3, L7 S2, S3 

Tutkimisen taidot 
T5 oppia tekemään kysymyksiä ja kehittämään niitä L1, L2 S1, S4 

T6 ohjata tekemään kokeellisia tutkimuksia yhdessä muiden kanssa turvallisesti 
ja johdonmukaisesti 

L1 S1 

T7 ohjata käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään tutkimuksen tuloksia sekä 
arvioimaan tutkimusprosessia ja sen tuloksia 

L1, L2, L4, L5 S1 

T8 ohjata ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaa ja merkitystä sekä 
suunnitella itse teknologisia sovelluksia 

L1-L5, L7 S1-S4 

T9 opastaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittausten teossa, 
mittaustulosten käsittelyssä ja esittelyssä 

L1-L5 S1, S2 
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Fysiikan ja kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppilasta fysiikan ja kemian käsitteiden täsmällisessä käytössä ja 
jäsentää käsiterakenteita 

L1, L2, L4 S4, S5, 
S7, S8 

T11 ohjata oppilasta erilaisten mallien käytössä fysiikan ja kemian ilmiöiden 
kuvaamisessa ja selittämisessä 

L1, L2, L4, L5 S4, S5, 
S7, S8 

T12 ohjata eri tietolähteiden kriittiseen käyttöön ja tiedon perustelemiseen 
luonnontieteille ominaiseen tapaan 

L1, L2, L4, L5 S1, S3, S4 

T13 ohjata hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja tapoja tuottaa 
luonnontieteellistä tietoa 

L1, L4 S1, S3, 
S4, S7, S8 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusteita aineen ominaisuuksista, 
rakenteesta ja reaktioista 

L1, L3, L4 S4, S7, S8 

T15 ohjata oppilasta fysiikan ja kemian tietojen soveltamiseen eri tilanteissa L1, L2, L4-L7 S1-S4, S7, 
S8 

 

Sisältöalueet 

S1 – Luonnontieteellinen tutkimus 

Fysiikan ja kemian opiskelu seitsemännellä luokalla alkaa luonnontieteellisen tutkimuksen 

perustaitojen opiskelemisella. 

Opitaan työskentelemään turvallisesti fysiikan ja kemian luokissa. Opitaan, miten 

kemiallisia aineita varastoidaan ja käytetään turvallisesti, miten aineet hävitetään käytön 

jälkeen asiallisesti ja mitä tehdään mahdollisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa. 

Erityisesti perehdytään palo- ja sähköturvallisuuteen. Opiskellaan kemian varoitusmerkit. 

Tutustutaan fysiikan ja kemian luokan työvälineisiin ja niiden käyttöön. Erityisesti opitaan 

sytyttämään kaasupoltin, käyttämään mitta-astioita, mittaamaan aineen pH ja erottamaan 

aineita toisistaan erilaisilla erotusmenetelmillä. 

Opitaan erilaisten suureiden, kuten pituuden, tilavuuden, lämpötilan, massa, ajan, pariston 

jännitteen, nopeuden, pH:n ja tiheyden mittaamista. Harjaannutaan valitsemaan oikea 

mittausväline kuhunkin tilanteeseen, opitaan lukemaan asteikkoja, opitaan arvioimaan 

mittaustulosten suuruusluokkaa, tarkkuutta ja luotettavuutta. Harjoitellaan 

yksikkömuunnoksia ja pyöristämistä. Opetellaan mittaustulosten kirjaamista muistiin. 

Havainnoidaan erilaisia aineiden ominaisuuksia, kuten olomuotoa, koostumusta, väriä, 

happamuutta, liukoisuutta ja pitoisuutta. Jaotellaan kiinteitä aineita metalleihin ja 

epämetalleihin. Tutkitaan yksinkertaisia kemiallisia reaktioita. Samalla harjoitellaan omien 

havaintojen tekoa ja kirjaamista muistiin. Rakennetaan pieniä koejärjestelyjä esimerkiksi 



229 
 

nopeuden, tiheyden, pH:n ja liukoisuuden mittaamisen tai rakennetaan pieniä virtapiirejä. 

Opitaan siivoamaan omat jäljet työskentelyn jälkeen. 

Perustaitojen oppimisen jälkeen harjoitellaan pienten aluksi suljettujen tutkimusten 

tekemistä. Mahdollisuuksien mukaan siirrytään avoimempiin tutkimuksiin. 

Opiskellaan tutkimuksen teon vaiheet: työn suunnittelua, mittausten ja havaintojen teko, 

mittaustulosten ja havaintojen käsittely, johtopäätösten teko, työn tulosten ja työprosessin 

arviointi sekä työn tulosten esittäminen 

Suljetuissa tutkimuksissa opitaan ohjeiden noudattamista. Avoimissa tutkimuksissa 

opitaan tutkimuksen ideointia, käytettävän ajan ja resurssien arviointia, koejärjestelyn 

suunnittelua ja koejärjestelyn korjaamista, jos se on tarpeellista. Lisäksi opitaan 

pitkäjänteistä työskentelyä ja sitkeyttä saattaa työ loppuun. 

Tutkimustöitä tehdään sekä itsenäisinä projekteina että yhteistyössä muiden kanssa. 

Yhdessä työskennellen opitaan ryhmätyötaitoja. Mittausten ja havaintojen tekemisessä, 

tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

Avoimien ja suljettujen tutkimuksien teemoja 

Sopivia seitsemännen luokan fysiikan ja kemian sisältöihin sopivia tutkimuskohteita ovat 

erilaiset lämpöopin ilmiöt, olomuotojen muutokset, kemiallisen aineen ominaisuudet, 

kemiallisen aineen rakenne ja kemialliset reaktiot. Erityinen teema kokeellisiin tutkimuksiin 

on vesi ja vedenpuhdistus. Lisäksi oppilaiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan voidaan 

tutkia esimerkiksi ääntä ja valoa ja ilmakehän kaasuja. 

 

S2 – Fysiikka ja kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 

Tutustutaan kodin kemikaaleihin: niiden rakenteeseen, fysikaalisiin ja kemiallisiin 

ominaisuuksiin sekä reaktiivisuuteen. Erityisesti pohditaan miten pitoisuus vaikuttaa 

aineiden ominaisuuksiin. Opitaan kodin kemikaalien oikeanlaista säilyttämistä, käyttöä ja 

hävitystä. Erityisesti puhutaan ongelmajätteiden hävityksestä. Opitaan lukemaan 

tuoteselosteita, käyttöturvallisuustiedotteita ja varoitusmerkkejä. Lisäksi perehdytään palo- 

ja sähköturvallisuuteen kotona. Opitaan oikeanlaista ensiapua kemikaali, palovammojen ja 

sähkövammojen muiden vahinkojen tullessa 
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Mitataan lämpötilaa, opiskellaan olomuotoja ja niiden muutoksia. Tutustutaan 

kvalitatiivisesti joihinkin lämpöopin ilmiöihin arkielämän ilmiöiden avulla. Voidaan puhua 

lämpöopista esimerkiksi oikeanlaisen vaatetuksen tai retkeilyn näkökulmista. Opitaan tulen 

käsittelyä. Opitaan mittaamista, yksiköitä ja yksikkömuunnoksia. Opitaan suojautumaan 

ääneltä ja kirkkaalta valolta 

 

S3 – Fysiikka ja kemia yhteiskunnassa 

Tutustutaan ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikkaa ja kemiaa. Perehdytään veteen, veden 

kiertokulkuun ja veden puhdistukseen. 

 

S4 – Fysiikka ja kemia maailmankuvan rakentajana 

Fysiikalle ja kemialle ominaisen luonnontieteellisen maailmankuvan muodostuminen alkaa 

seitsemännellä luokalla kokeellisen työskentelyn myötä yhteistyössä biologian ja 

maantiedon opetuksen kanssa. Sen lisäksi seitsemännellä luokalla aloitetaan fysiikan ja 

kemian käsitteiden, käsitejärjestelmien ja symbolikielen harjoittelu. Kokeellisten mittausten 

yhteydessä tutustutaan fysiikan suureisiin, niiden tunnuksiin ja yksiköihin. Pienten fysiikan 

tutkimusten yhteydessä opitaan suureen laskeminen toisten suureiden avulla. Kemiassa 

opiskellaan alkuaineiden kirjainsymboleja, yhdisteiden kemiallisia merkintöjä ja 

yksinkertaisten reaktioyhtälöiden kirjoittamista. Atomien, kemiallisten yhdisteiden ja 

avaruuden hahmottamiseen voidaan myös käyttää erilaisia malleja ja simulaatioita. 

Seitsemännen luokan fysiikka ja kemia tutustuttavat maailmankaikkeuden mittasuhteisiin. 

Toisaalta tutustutaan luonnon pieniin rakenteisiin, atomeihin ja kemiallisiin yhdisteisiin, 

tutkitaan aineiden olomuotoa ja muutoksia. Toisaalta tutustutaan luonnon isoihin 

rakenteisiin avaruutta myöten. Painotetaan myös sitä, miten fysiikka ja kemia käsittelevät 

myös kaikkia kokoluokkia tältä väliltä. 

Fysiikan ja kemian merkitystä yhteiskunnalle ja ihmiselle painotetaan erilaisten fysiikan ja 

kemian sovellusten ja keksintöjen kannalta. 
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S7 – Aineiden ominaisuudet ja rakenne 

Perehdytään atomin rakenteeseen ja opitaan miten eri alkuaineet eroavat toisistaan. 

Harjoitellaan alkuaineiden nimiä ja kirjainsymboleja. Opitaan mikä on kemiallinen yhdiste 

ja miten sitä merkitään kemiassa. Tutkitaan puhtaiden aineiden ja seosten ominaisuuksia, 

kuten liukoisuutta, happamuutta, olomuotoa, pitoisuutta. 

 

S8 – Aineiden ominaisuudet ja muutokset 

Havainnoidaan kemiallisia reaktioita. Opitaan millä tavalla aine ja energia muuttuvat 

kemiallisessa reaktiossa. Havainnoidaan reaktionopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Harjoitellaan yksinkertaisten reaktioyhtälöiden kirjoittamista. Opiskellaan miten aineen eri 

olomuodot eroavat toisistaan ja millaisia energianmuutoksia liittyy niiden muutoksiin. 

Erityistä huomiota kiinnitetään aineen ja energian häviämättömyyteen. 
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Fysiikka 8. luokalla 

Tärkein sisällöllinen teema on liike ja vuorovaikutukset. Aihepiiristä tehdään 

luonnontieteellisiä tutkimuksia sekä opiskellaan suureiden mittaamista, laskemista, 

matemaattista ja graafista esittämistä.  

 

Fysiikan opetuksen tavoitteet  

Alla olevassa taulukossa avataan fysiikan opetuksen tavoitteet (T1-T15) ja sisällöt (S1-S4, 

S5) kahdeksannella luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät 

L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 kannustaa ja innostaa fysiikan opiskeluun L3, L6, L7 S1-S5 

T2 ohjata ja kannustaa asettamaan tavoitteita opiskelulle ja opiskelemaan 
pitkäjänteisesti 

L1, L6 S1-S5 

T3 ohjata ymmärtämään fysiikan merkitystä omassa elämässä, arkiympäristössä 
ja yhteiskunnassa 

L3-L5, L7 S2-S4 

T4 ohjata oppilasta luonnonvarojen ja energian kestävään käyttöön L3, L7 S2, S3 

Tutkimisen taidot 
T5 oppia tekemään kysymyksiä ja kehittämään niitä L1, L2 S1, S4 

T6 ohjata tekemään kokeellisia tutkimuksia yhdessä muiden kanssa turvallisesti 
ja johdonmukaisesti 

L1 S1 

T7 ohjata käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään tutkimuksen tuloksia sekä 
arvioimaan tutkimusprosessia ja sen tuloksia 

L1, L2, L4, L5 S1 

T8 ohjata ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaa ja merkitystä sekä 
suunnitella itse teknologisia sovelluksia 

L1-L5 S1-S4 

T9 opastaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittausten teossa, 
mittaustulosten käsittelyssä ja esittelyssä 

L1- L5 S1, S2 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
T10 ohjata oppilasta fysiikan käsitteiden täsmällisessä käytössä ja jäsentää 
käsiterakenteita 

L1, L2, L4 S4, S5 

T11 ohjata oppilasta erilaisten mallien käytössä fysiikan ilmiöiden kuvaamisessa 
ja selittämisessä 

L1, L2, L4, L5 S4, S5 

T12 ohjata eri tietolähteiden kriittiseen käyttöön ja tiedon perustelemiseen 
luonnontieteille ominaiseen tapaan 

L1, L2, L4, L5 S1, S3, 
S4 

T13 ohjata hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja tapoja tuottaa 
luonnontieteellistä tietoa 

L1, L4 S1, S3-
S5 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusteita kappaleiden liiketiloista ja niihin 
vaikuttavista vuorovaikutuksista 

L1, L3, L4 S4, S5 

T15 ohjata oppilasta fysiikan tietojen soveltamiseen eri tilanteissa L1, L2, L4, L5 S1-S5 
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Sisällöt 8. luokalla 

S1 – Luonnontieteellinen tutkimus 

Kahdeksannella luokalla harjoitellaan edelleen seitsemännellä luokittuja opittuja fysiikan 

kokeellisia perustaitoja sekä toteutetaan suljettuja ja avoimia tutkimuksia. Opitaan entistä 

systemaattisempaa mittausten tekemistä. Opiskellaan johdettujen suureiden laskemista 

mittaustuloksista, laskujen pyöristämistä ja arvioimista. Harjoitellaan mittaustulosten 

analysointia graafisesti ja muilla tavoin. 

Tutkimusten aiheet liittyvät kappaleiden liiketiloihin ja niiden muutoksiin, kappaleisiin 

vaikuttaviin voimiin esimerkiksi kitkavoimiin ja painovoimaan, siihen miten voimat 

muuttavat kappaleiden liiketilaa, kappaleen liikkeeseen ja paikkaan liittyviin energialajeihin, 

työhön ja tehoon. 

 

S2 – Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

Kahdeksannella luokalla opitaan arkielämässä tuttujen suureiden kuten matkan, ajan ja 

nopeuden arvioimista, mittaamista ja laskemista. Samalla opitaan yksiköitten käyttöä, 

yksikkömuunnoksia ja pyöristämistä. Mietitään miten kappaleiden liiketilat, massa ja 

energia vaikuttavat liikenneturvallisuuteen esimerkiksi mopolla tai autolla ajettaessa. 

Mekaniikan teknologisia sovelluksia opiskellaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

S3 – Fysiikka yhteiskunnassa 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan mekaniikkaan liittyviin teknologisiin sovelluksiin. 

 

S4 – Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

Kahdeksannella luokalla jatketaan maailmankuvan rakentamista, kuten seitsemännellä 

luokalla aloitettiin. Kokeelliset tutkimukset vahvistavat kuvaa fysiikasta kokeellisena 

luonnontieteenä. Fysiikan symbolikieleen perehdytään seitsemättä luokkaa 

perusteellisemmin. Perehdytään erilaisiin fysiikan suureisiin tunnuksineen, harjoitellaan 

suureiden laskemista toisten suureiden avulla, tutustutaan fysiikan ilmiöiden graafiseen 

esittämiseen. Kerrataan energian säilymisen periaate. 
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S5 – Vuorovaikutus ja liike 

Perehdytään kappaleiden liiketiloihin ja niiden muutoksiin, kappaleisiin vaikuttaviin voimiin 

esimerkiksi kitkavoimiin ja painovoimaan, siihen miten voimat muuttavat kappaleiden 

liiketilaa. Tasaisen ja kiihtyvän liikkeen malleja käsitellään myös kvantitatiivisesti. 

Opiskellaan, millaisia energialajeja liittyy kappaleen liikkeeseen ja paikkaan. Kerrataan 

energian säilymisen periaate. Liitetään työ ja teho kvalitatiivisesti energiaan. 

 

Yhteys muihin oppiaineisiin 

Kahdeksannen luokan fysiikassa yhteys matematiikkaa on vahva. Yksikkömuunnoksia ja 

pyöristämistä harjoitellaan. Suureiden laskukaavojen käsittelyssä sovelletaan taitoja, joita 

on opittu yhtälöiden ratkaisemisesta. Liike-energian matemaattinen käsittely mahdollistaa 

potenssien ja neliöjuurien sovelluskohteen matematiikkaan. 

Historiassa käsitellään kahdeksannella luokalla toisen maailmansodan historiaa. Jos 

joitain kahdeksannen luokan teemoja siirretään yhdeksännelle luokalle, on mahdollista 

käsitellä ydinreaktioita ja hiukkassäteilyä osana projektia, jossa tutkitaan ydinaseita jne. 

 

Fysiikka 9. luokalla 

Sisällölliset teemat ovat sähkö, magnetismi, sähköntuotanto, -siirto ja käyttäminen sekä 

sähkömagneettinen säteily ja hiukkassäteily. Näkökulma siirtyy oppilaiden omasta 

arkielämästä yhteiskunnan suuntaan. 

 

Fysiikan opetuksen tavoitteet  

Alla olevassa taulukossa avataan fysiikan opetuksen tavoitteet (T1-T15) ja sisällöt (S1-S4, 

S6) yhdeksännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät L1-

L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 kannustaa ja innostaa fysiikan opiskeluun L3, L6, L7 S1-S4, S6 

T2 ohjata ja kannustaa asettamaan tavoitteita opiskelulle ja opiskelemaan 
pitkäjänteisesti 

L1, L6 S1-S4, S6 
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T3 ohjata ymmärtämään fysiikan merkitystä omassa elämässä, arkiympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

L3-L5, L7 S2-S4 

T4 ohjata oppilasta luonnonvarojen ja energian kestävään käyttöön L3, L7 S2, S3 

Tutkimisen taidot 
T5 oppia tekemään kysymyksiä ja kehittämään niitä L1, L2 S1, S4 

T6 ohjata tekemään kokeellisia tutkimuksia yhdessä muiden kanssa turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

L1 S1 

T7 ohjata käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään tutkimuksen tuloksia sekä 
arvioimaan tutkimusprosessia ja sen tuloksia 

L1, L2, L4, L5 S1 

T8 ohjata ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaa ja merkitystä sekä 
suunnitella itse teknologisia sovelluksia 

L1- L5, L7 S1-S4 

T9 opastaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittausten teossa, 
mittaustulosten käsittelyssä ja esittelyssä 

L1-L5 S1, S2 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
T10 ohjata oppilasta fysiikan käsitteiden täsmällisessä käytössä ja jäsentää 
käsiterakenteita 

L1, L2, L4 S4, S6 

T11 ohjata oppilasta erilaisten mallien käytössä fysiikan ilmiöiden kuvaamisessa ja 
selittämisessä 

L1, L2, L4, L5 S4, S6 

T12 ohjata eri tietolähteiden kriittiseen käyttöön ja tiedon perustelemiseen 
luonnontieteille ominaiseen tapaan 

L1, L2, L4, L5 S1, S3, 
S4 

T13 ohjata hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja tapoja tuottaa 
luonnontieteellistä tietoa 

L1, L4 S1, S3, 
S4, S6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusteita sähköstä L1, L3, L4 S4, S6 

T15 ohjata oppilasta fysiikan tietojen soveltamiseen eri tilanteissa L1, L2, L4-L7 S1-S4, S6 

 

Sisällöt 9. luokalla 

S1 – Luonnontieteellinen tutkimus 

Yhdeksännellä luokalla harjoitellaan fysiikan kokeellisia perustaitoja: mittaamista, 

koejärjestelyjen rakentamista ja työturvallisuutta erityisesti sähköopin ja magnetismin 

ilmiöiden tutkimisessa. Tehdään suljettuja ja avoimia tutkimuksia. Pääpaino on fysiikan 

arkipäiväisissä ja yhteiskunnan kannalta tärkeissä sovelluksissa, jotka liittyvät sähkön ja 

energian tuottamiseen, siirtoon ja kulutukseen. Yhdeksännellä luokalla kiinnitetään 

erityistä huomiota tutkimuksen eri vaiheiden toteuttamiseen itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. 
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S2 – Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

Yhdeksännellä luokalla perehdytään kodin sähköturvallisuuteen. Opitaan miten kodin 

sähköiset laitteet kuten muuntajat ja sulakkeet toimivat ja mitä on verkkovirta. Opitaan 

käyttämään kodin sähkölaitteita turvallisesti. Lasketaan sähkön hintaa ja mietitään sähkön 

ja energian säästämistarvetta ja -tapoja omassa arjessa. Opitaan sähkömagnetismin 

ilmiöitä hyödyntävien laitteiden kuten moottorin, generaattorin ja kompassin 

toimintaperiaatteita. Opitaan mitä on ionisoiva säteily ja miten siltä suojaudutaan. 

 

S3 – Fysiikka yhteiskunnassa 

Perehdytään sähkön- ja energiantuotantoon sekä sähkön ja energian säästämiseen 

yhteiskunnan kannalta. Opiskellaan mitä on ydinvoima ja miten sitä tuotetaan. Tutustutaan 

erilaisiin säteilylajeihin ja mietitään missä niitä käytetään. 

 

S4 – Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

Tutustutaan entistä paremmin atomin rakenteeseen ja siihen, miten atomit hajoavat 

fissiossa ja yhdistyvät fuusiossa. Perehdytään sähkömagneettisen säteilyn ja 

hiukkassäteilyn eri lajeihin. 

 

S6 – Sähkö 

Perehdytään sähköisiin ja magneettisiin ilmiöihin tutkimalla sähköistä varautumista ja 

magnetismia. Rakennetaan ja piirretään erilaisia virtapiirejä. Tutustutaan jännitteeseen ja 

sähkövirtaan ensin kvalitatiivisesti ja mittaamalla. Liitetään jännite ja sähkövirta toisiinsa 

kvantitatiivisesti. Pohditaan kodin sähköturvallisuutta, sähkön käyttöä ja tuottamista. 

 

Yhteys muihin oppiaineisiin 

Sähkön- ja energian tuotannossa ja säästämisessä on yhteys maantieteeseen. Sähköopin 

suureiden matemaattinen käsittely liittyy matematiikkaan.  
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Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 kannustaa ja innostaa 
oppilasta fysiikan opiskeluun 

S1-S6  Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

T2 ohjata ja kannustaa 
oppilasta tunnistamaan omaa 
fysiikan osaamistaan, 
asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti 

S1-S6 Tavoitteellinen työskentely 
ja oppimaan oppimisen 
taidot 

Oppilas osaa asettaa omia 
tavoitteita pienten 
kokonaisuuksien osalta ja 
työskennellä niiden 
saavuttamiseksi. 
Oppilas osaa kuvata omaa 
osaamistaan opettajan antaman 
palautteen, vertaispalautteen ja 
itsearvioinnin perusteella. 

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään fysiikan 
osaamisen merkitystä omassa 
elämässä, elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

S1-S6 Fysiikan merkityksen 
arvioiminen 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla, miten fysiikan tietoja ja 
taitoja tarvitaan erilaisissa 
tilanteissa.  
Oppilas osaa kuvata fysiikan 
osaamisen merkitystä eri 
ammateissa ja jatko-opinnoissa. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
fysiikan osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia 
valintojaan energiavarojen 
kestävän käytön kannalta 

S1-S6 Kestävän kehityksen tiedot 
ja taidot fysiikan kannalta 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla, miten fysiikan osaamista 
tarvitaan kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseksi.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia 
valintoja energiavarojen kestävän 
käytön kannalta. 

Tutkimisen taidot 
T5 kannustaa oppilasta 
muodostamaan kysymyksiä 
tarkasteltavista ilmiöistä sekä 
kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 Kysymysten 
muodostaminen sekä 
tutkimusten ja muun 
toiminnan suunnittelu 

Oppilas osaa muodostaa 
kysymyksiä tarkasteltavasta 
ilmiöstä. 
Oppilas osaa tarkentaa 
kysymyksiä tutkimuksen tai 
muun toiminnan kohteeksi 
esimerkiksi rajaamalla muuttujia. 

T6 ohjata oppilasta 
toteuttamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä 
muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

S1-S6 Kokeellisen tutkimuksen 
toteuttaminen 

Oppilas osaa työskennellä 
turvallisesti sekä tehdä 
havaintoja ja mittauksia ohjeiden 
tai suunnitelman mukaan. 
Oppilas osaa toteuttaa 
yhteistyössä muiden kanssa 
erilaisia tutkimuksia. 

T7 ohjata oppilasta 
käsittelemään, tulkitsemaan ja 
esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia 

S1-S6 Tutkimusten tulosten 
käsittely, esittäminen ja 
arviointi 

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja 
esittää tutkimusten tuloksia.  
Oppilas osaa arvioida tulosten 
oikeellisuutta ja luotettavuutta 
sekä osaa kuvata 
tutkimusprosessin toimivuutta. 

T8 ohjata oppilasta 
ymmärtämään teknologisten 
sovellusten toimintaperiaatteita 
ja merkitystä sekä innostaa 

S1-S6 Teknologinen osaaminen 
ja yhteistyö teknologisessa 
ongelmanratkaisussa 

Oppilas osaa kuvata joitakin 
teknologisia sovelluksia ja niiden 
toimintaperiaatteita.  
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osallistumaan yksinkertaisten 
teknologisten ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen 
yhteistyössä muiden kanssa 

Oppilas osaa työskennellä 
yhteistyössä teknologisen 
ratkaisun ideoinnissa, 
suunnittelussa, kehittämisessä ja 
soveltamisessa. 

T9 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa tiedon ja 
mittaustulosten hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja esittämiseen 
sekä tukea oppilaan oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

S1-S6 Tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttö 

Oppilas osaa käyttää tieto- ja 
viestintäteknologisia välineitä tai 
sovelluksia tiedon ja 
mittaustulosten hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja esittämiseen. 
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja 
päätelmiä simulaatiosta. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
T10 ohjata oppilasta 
käyttämään fysiikan käsitteitä 
täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti 
luonnontieteellisten teorioiden 
mukaisia käsityksiä. 

S1-S6 Käsitteiden käyttö ja 
jäsentyminen 

Oppilas osaa kuvata ja selittää 
ilmiöitä fysiikan keskeisten 
käsitteiden avulla. 
Oppilas osaa yhdistää ilmiöön 
siihen liittyvät ominaisuudet ja 
ominaisuuksia kuvaavat suureet. 

T11 ohjata oppilasta 
käyttämään erilaisia malleja 
ilmiöiden kuvaamisessa ja 
selittämisessä sekä ennusteiden 
tekemisessä 

S1-S6 Mallien käyttäminen Oppilas osaa käyttää 
yksinkertaisia malleja ja tehdä 
ennusteita sekä harjoittelee 
yksinkertaisten mallien 
muodostamista 
mittaustuloksista. 
Oppilas osaa kuvata mallia ja 
nimetä mallin rajoituksia tai 
puutteita. 

T12 ohjata oppilasta 
käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan 
erilaisia näkemyksiä fysiikalle 
ominaisella tavalla 

S1-S6 Argumentointitaidot ja 
tietolähteiden käyttäminen 

Oppilas osaa hakea tietoa 
erilaisista tietolähteistä ja valita 
joitakin luotettavia tietolähteitä.   
Oppilas osaa ilmaista ja 
perustella erilaisia näkemyksiä 
fysiikalle ominaisella tavalla. 

T13 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä 
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

S1, S4 Luonnontieteellisen tiedon 
luonteen hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan 
liittyvien esimerkkien avulla 
luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä. 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla tieteellisiä tapoja tuottaa 
tietoa. 

T14 ohjata oppilasta 
saavuttamaan riittävät 
tiedolliset valmiudet jatko-
opintoja varten 
vuorovaikutuksesta ja liikkeestä 
sekä sähköstä 

S5, S6 Tiedollisten jatko-opinto-
valmiuksien 
saavuttaminen 

Oppilas osaa käyttää 
vuorovaikutuksen ja liikkeen 
sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, 
olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, 
suureita, malleja ja lakeja tutuissa 
tilanteissa. 

T15 ohjata oppilasta 
soveltamaan fysiikan tietojaan 
ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia 
tutustua fysiikan soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

S1-S6 Tietojen ja taitojen 
soveltaminen eri 
tilanteissa 

Oppilas osaa käyttää fysiikan 
tietojaan ja taitojaan 
monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa tai 
tilanteessa, jossa fysiikkaa 
sovelletaan eri ympäristöissä. 

 



239 
 

Kemia 8. luokalla 

Harjoitellaan itsenäisempää tutkimusotetta ja kriittistä ajattelua. Kemian opetuksen sisällön 

pääpaino on atomin rakenteessa, ioniyhdisteissä ja kemiallisissa sidoksissa. 

 

Kemian opetuksen tavoitteet 8. luokalla 

Alla olevassa taulukossa avataan kemian opetuksen tavoitteet (T1-T15) ja sisällöt (S1-S4, 

S7, S8) 8. luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät L1-L7 

viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 kannustaa ja innostaa kemian opiskeluun L1 S1, S5, S6 

T2 ohjata ja kannustaa asettamaan tavoitteita opiskelulle ja opiskelemaan 
pitkäjänteisesti 

L1, L6 S1, S5, S6 

T3 ohjata ymmärtämään kemian merkitystä omassa elämässä, arkiympäristössä 
ja yhteiskunnassa 

L6, L7 S1, S5, S6 

T4 ohjata oppilasta luonnonvarojen ja energian kestävään käyttöön L3, L7 S1, S5, S6 

Tutkimisen taidot 
T5 oppia tekemään kysymyksiä ja kehittämään niitä L1, L7 S1, S4, S5, 

S6 

T6 ohjata tekemään kokeellisia tutkimuksia yhdessä muiden kanssa turvallisesti 
ja johdonmukaisesti 

L2, L5 S1, S4, S5, 
S6 

T7 ohjata käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään tutkimuksen tuloksia sekä 
arvioimaan tutkimusprosessia ja sen tuloksia 

L2, L5 S1, S4, S5, 
S6 

T8 ohjata ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaa ja merkitystä sekä 
suunnitella itse teknologisia sovelluksia 

L2, L3, L5 S1, S4, S5, 
S6 

T9 opastaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittausten teossa, 
mittaustulosten käsittelyssä ja esittelyssä 

L5 S1, S4, S5, 
S6 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 
T10 ohjata oppilasta kemian käsitteiden täsmällisessä käytössä ja jäsentää 
käsiterakenteita 

L1 S1, S5, S6 

T11 ohjata oppilasta erilaisten mallien käytössä kemian ilmiöiden kuvaamisessa 
ja selittämisessä 

L1 S1, S5, S6 

T12 ohjata eri tietolähteiden kriittiseen käyttöön ja tiedon perustelemiseen 
luonnontieteille ominaiseen tapaan 

L2, L4 S1, S5, S6 

T13 ohjata hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja tapoja tuottaa 
luonnontieteellistä tietoa 

L1, L4 S1, S5, S6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusteita aineen ominaisuuksista, 
rakenteesta ja reaktioista 

L1, L3, L6 S1, S5, S6 

T15 ohjata oppilasta kemian tietojen soveltamiseen eri tilanteissa L6 S1, S3, S5, 
S6 
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Kemian opetuksen sisällöt 8. luokalla 

S1 – Luonnontieteellinen tutkimus 

Vahvistetaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja perustyötaitoja. Opitaan 

suunnittelemaan kokeellisia tutkimuksia. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntämistä tutkimusten eri vaiheissa. 

 

S3 – Kemia yhteiskunnassa 

Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. 

 

S4 – Kemia maailmankuvan rakentajana 

Kahdeksannella luokalla jatketaan kemian kokeellisen tutkimuksen harjoittelua, mikä 

vahvistaa kuvaa kemiasta kokeellisena luonnontieteenä. Erilaisten mallien ja 

simulaatioiden käyttö kehittää luonnontieteellistä maailmankuvaa samoin kuin kemian 

symbolikielen harjoittelu. Atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakentumisen sekä 

jaksollisen järjestelmä idean ymmärtäminen on myös osa luonnontieteellistä 

maailmankuvaa. 

 

S5 – Aineiden ominaisuudet ja rakenne 

Kerrataan atomin rakenne ja alkuaineiden määritelmä. Harjoitellaan alkuaineiden 

symboleja. Opiskellaan atomin rakentumisen periaatteet elektronikuorien tasolla. 

Opiskellaan mallien ja simulaatioiden avulla kemiallisen sitoutumisen periaatteita ja 

tutustutaan tärkeimpiin sidostyyppeihin. 

 

S6 – Aineiden ominaisuudet ja muutokset 

Tutustutaan kemiallisiin reaktioyhtälöihin ja reaktionopeuteen vaikuttaviin tekijöihin. 

Luonnon kannalta tarkastellaan happamuutta ja emäksisyyttä. Perehdytään hiilen 

kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. 
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Yhteys muihin oppiaineisiin 

Biologiassa käsitellään maaperän happamuutta sekä pH:n käsitettä. Historiassa 

mahdollisesti kemiallisen sodankäynnin merkitys. 

 

Kemia 9. luokalla 

Sisällöt ovat kemian teknologiaan liittyviä. Opiskellaan happamia ja aineita kemian 

teollisuuden aineina ja ravintoaineita. Niiden lisäksi voidaan opiskella orgaanisen kemian 

sovelluksia sekä metallien sovelluskohteita oppilaiden oman kiinnostuksen mukaan. 

 

Kemian opetuksen tavoitteet 

Alla olevassa taulukossa avataan kemian opetuksen tavoitteet (T1-T15) ja sisällöt (S1-S4, 

S7, S8) yhdeksännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät 

L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 kannustaa ja innostaa kemian opiskeluun L1 S1, S3, S4, 

S6 

T2 ohjata ja kannustaa asettamaan tavoitteita opiskelulle ja opiskelemaan 
pitkäjänteisesti 

L1, L6 S1, S3, S4, 
S6 

T3 ohjata ymmärtämään kemian merkitystä omassa elämässä, arkiympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

L6, L7 S1, S3, S4, 
S6 

T4 ohjata oppilasta luonnonvarojen ja energian kestävään käyttöön L3, L7 S1, S3, S4, 
S6 

Tutkimisen taidot 
T5 oppia tekemään kysymyksiä ja kehittämään niitä L1, L7 S1, S3, S4, 

S6 

T6 ohjata tekemään kokeellisia tutkimuksia yhdessä muiden kanssa turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

L2, L5 S1, S3, S4, 
S6 

T7 ohjata käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään tutkimuksen tuloksia sekä 
arvioimaan tutkimusprosessia ja sen tuloksia 

L2, L5 S1, S3, S4, 
S6 

T8 ohjata ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaa ja merkitystä sekä 
suunnitella itse teknologisia sovelluksia 

L2, L3, L5 S1, S3, S4, 
S6 

T9 opastaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa mittausten teossa, 
mittaustulosten käsittelyssä ja esittelyssä 

L5 S1, S3, S4, 
S6 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 
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T10 ohjata oppilasta kemian käsitteiden täsmällisessä käytössä ja jäsentää 
käsiterakenteita 

L1 S1, S3, S4, 
S6 

T11 ohjata oppilasta erilaisten mallien käytössä kemian ilmiöiden kuvaamisessa ja 
selittämisessä 

L1 S1, S3, S4, 
S6 

T12 ohjata eri tietolähteiden kriittiseen käyttöön ja tiedon perustelemiseen 
luonnontieteille ominaiseen tapaan 

L2, L4 S1, S3, S4, 
S6 

T13 ohjata hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja tapoja tuottaa 
luonnontieteellistä tietoa 

L1, L4 S1, S3, S4, 
S6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta 
ja reaktioista 

L1, L4 S1, S3, S4, 
S6 

T15 ohjata oppilasta kemian tietojen soveltamiseen eri tilanteissa L6 S1, S3, S4, 
S6 

 

Kemian opetuksen sisällöt  

S1 – Luonnontieteellinen tutkimus 

Kerrataan työturvallisuutta happojen ja emästen osalta, harjoitellaan pH:n mittaamista, 

tehdään havaintoja ja mittauksia happoihin ja emäksiin liittyen. Tehdään avoimia ja 

suljettuja tutkimuksia. Teknologiset sovellukset mahdollistavat sovellusten tekemisen ja 

kehittämisen. 

 

S3 – Kemia yhteiskunnassa 

Kemian teknologiset sovellukset ovat tärkeitä myös yhteiskunnan hyvinvoinnin 

näkökulmasta. Samalla voidaan pohtia luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä tuotteiden 

elinkaarta. Perehdytään teollisesti tärkeisiin hiilen yhdisteisiin. Pohditaan hiilen 

kiertokulkua myös ilmastonmuutoksen 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. 
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S6 – Aineiden ominaisuudet ja muutokset 

Perehdytään happamien ja emäksisten aineiden ominaisuuksiin ja happojen ja emästen 

rakenteeseen.  

 

 

Yhteys muihin oppiaineisiin 

Happo- emäs teemassa on yhteys biologiaan, kestävä kehitys sekä tuotteiden 

elinkaariajattelu sopivat sekä muihin luonnontieteisiin, että uskontoon ja yhteiskuntaoppiin. 

Ravintoaineet liittyvät biologiaan, terveystietoon ja kotitalouteen. 

 

Kemian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Opetuksen tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja innostaa kemian 
opiskeluun 

S1-S6  Ei ka yteta  arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T2 ohjata ja kannustaa asettamaan 
tavoitteita opiskelulle ja opiskelemaan 
pitka ja nteisesti 

S1-S6 Tavoitteellinen 
tyo skentely ja oppimaan 
oppimisen taidot 

Oppilas osaa asettaa omia 
tavoitteita pienten 
kokonaisuuksien osalta ja 
työskennellä niiden 
saavuttamiseksi. 
Oppilas osaa kuvata omaa 
osaamistaan opettajan antaman 
palautteen, vertaispalautteen ja 
itsearvioinnin perusteella. 

T3 ohjata ymma rta ma a n kemian 
merkitysta  omassa ela ma ssa , 
arkiympa risto ssa  ja yhteiskunnassa 

S1-S6 Kemian merkityksen 
arvioiminen 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla, miten kemian tietoja ja 
taitoja tarvitaan erilaisissa 
tilanteissa.  
Oppilas osaa kuvata kemian 
osaamisen merkitysta  eri 
ammateissa ja jatko-opinnoissa. 

T4 ohjata oppilasta luonnonvarojen ja 
energian kesta va a n ka ytto o n 

S1-S6 Kesta va n kehityksen 
tiedot ja taidot kemian 
kannalta 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla, miten kemian osaamista 
tarvitaan kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseksi.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia 
valintoja luonnonvarojen kesta va n 
ka yto n ja tuotteen elinkaaren 
kannalta. 

Tutkimisen taidot 
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T5 oppia tekema a n kysymyksia  ja 
kehitta ma a n niita  

S1-S6 Kysymysten 
muodostaminen seka  
tutkimusten ja muun 
toiminnan suunnittelu 

Oppilas osaa muodostaa 
kysymyksiä tarkasteltavasta 
ilmiöstä. 
Oppilas osaa tarkentaa kysymyksia  
tutkimuksen tai muun toiminnan 
kohteeksi esimerkiksi rajaamalla 
muuttujia. 

T6 ohjata tekema a n kokeellisia 
tutkimuksia yhdessa  muiden kanssa 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1-S6 Kokeellisen tutkimuksen 
toteuttaminen 

Oppilas hallitsee perustyötaidot, 
osaa työskennellä turvallisesti 
sekä tehdä havaintoja ohjeiden tai 
suunnitelman mukaan. 
Oppilas osaa toteuttaa 
yhteistyössä muiden kanssa 
suljettuja ja avoimia tutkimuksia. 

T7 ohjata ka sittelema a n, tulkitsemaan 
ja esitta ma a n tutkimuksen tuloksia 
seka  arvioimaan tutkimusprosessia ja 
sen tuloksia 

S1-S6 Tutkimusten tulosten 
ka sittely, esitta minen ja 
arviointi 

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja 
esittää tutkimusten tuloksia.  
Oppilas osaa arvioida tulosten 
oikeellisuutta ja luotettavuutta 
sekä osaa kuvata 
tutkimusprosessin toimivuutta. 

T8 ohjata ymma rta ma a n 
teknologisten sovellusten toimintaa ja 
merkitysta  seka  suunnitella itse 
teknologisia sovelluksia 

S1-S6 Teknologinen osaaminen 
ja yhteistyo  
teknologisessa 
ongelmanratkaisussa 

Oppilas osaa kuvata joitakin 
esimerkkejä kemian 
soveltamisesta teknologiassa. 
Oppilas osaa työskennellä 
yhteistyössä yksinkertaisen 
kemiaa soveltavan ratkaisun 
ideoinnissa, suunnittelussa, 
kehittämisessä ja soveltamisessa. 

T9 opastaa ka ytta ma a n tieto- ja 
viestinta teknologiaa mittausten 
teossa, mittaustulosten ka sittelyssa  ja 
esittelyssa  

S1-S6 Tieto- ja 
viestinta teknologian 
ka ytto  

Oppilas osaa käyttää tieto- ja 
viestintäteknologisia välineitä tai 
sovelluksia tiedon ja 
tutkimustulosten hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja esittämiseen. 
Oppilas osaa tehda  havaintoja ja 
pa a telmia  simulaatiosta. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppilasta  kemian 
ka sitteiden ta sma llisessa  ka yto ssa  ja 
ja senta a  ka siterakenteita 

S1-S6 Ka sitteiden ka ytto  ja 
ja sentyminen 

Oppilas osaa käyttää kemian 
keskeisiä käsitteitä oikeassa 
asiayhteydessä ja yhdistää niitä 
toisiinsa. 
Oppilas osaa kuvata ja selitta a  
ilmio ita  kemian keskeisten 
ka sitteiden avulla. 

T11 ohjata oppilasta erilaisten 
mallien ka yto ssa  ja kemian ilmio iden 
kuvaamisessa ja selitta misessa  

S1-S6 Mallien ka ytta minen Oppilas osaa kuvata aineen 
rakennetta ja kemiallisia ilmio ita  
malleilla tai kuvauksilla. 

T12 ohjata eri tietola hteiden 
kriittiseen ka ytto o n ja tiedon 
perustelemiseen luonnontieteille 
ominaiseen tapaan 

S1-S6 Argumentointitaidot ja 
tietola hteiden 
ka ytta minen 

Oppilas osaa hakea tietoa 
erilaisista tietolähteistä ja valita 
joitakin luotettavia tietolähteitä.  
Oppilas osaa ilmaista ja perustella 
erilaisia na kemyksia  kemialle 
ominaisella tavalla. 

T13 ohjata hahmottamaan 
luonnontieteellisen tiedon luonnetta 

S1, S4 Luonnontieteellisen 
tiedon luonteen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata kemiaan 
liittyvien esimerkkien avulla 



245 
 

ja tapoja tuottaa luonnontieteellista  
tietoa 

luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä. 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla tieteellisiä tapoja tuottaa 
tietoa. 

T14 ohjata oppilasta ymma rta ma a n 
perusteita aineen ominaisuuksista, 
rakenteesta ja reaktioista 

S5, S6 Tiedollisten jatko-
opintovalmiuksien 
saavuttaminen 

Oppilas osaa ka ytta a  aineen 
ominaisuuksien, rakenteiden ja 
aineiden muutoksien keskeisia  
ka sitteita , ilmio ita  ja malleja 
tutuissa tilanteissa. 

T15 ohjata oppilasta kemian tietojen 
soveltamiseen eri tilanteissa 

S1-S6 Tietojen ja taitojen 
soveltaminen eri 
tilanteissa 

Oppilas osaa ka ytta a  kemian 
tietojaan ja taitojaan monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa tai 
tilanteessa, jossa kemiaa 
sovelletaan eri ympa risto issa . 
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SCIENCE 
 

Oppiaineen tehtävä 

Science -oppiaineen tehtävä on yhdistää eri luonnontieteiden (matematiikka, fysiikka, kemia, 

biologia, maantiede ja tähtitiede) oppitunneilla opiskeltuja aiheita. Näin oppilaalle hahmottuu 

kokonaisvaltainen kuva eri luonnonilmiöistä. 

Science -opetuksessa opiskellaan ilmiölähtöisesti. Teoriatiedoista on hankittu riittävät 

pohjatiedot kunkin luonnontieteen omassa ainekohtaisessa opetuksessa. Näitä tietoja ja 

taitoja syvennetään science -oppitunneilla tekemällä havaintoja ja kokeita. Tarkoitus on 

vahvistaa luonnontieteellisen ajattelutavan kehittymistä. Oppilaat pääsevät itse 

suunnittelemaan, tekemään ja raportoimaan luonnontieteellisiä kokeita laboratoriossa tai 

luonnossa. Oppilaita ohjataan myös itsenäiseen tiedonhakuun kokeiden suunnittelu- ja 

tulosten analysointivaiheessa. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen motivoi, virittää 

oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta ympäröivän luonnon ilmiöihin. Opiskelussa 

hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Science -opetuksessa kehitetään oppilaiden ajattelu-, oppimaan oppimisen-, 

ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi harjoitellaan taitoja, jotka antavat valmiuksia 

eri luonnontieteitä yhdistävien alojen opiskeluun sekä työelämään. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

Sciencen opiskelussa keskeistä on tutkiva oppiminen ja kokeellinen työskentely. Tärkein 

työmuoto on luonnontieteellisten kokeiden itsenäinen suunnittelu, toteuttaminen, tulosten 

analysointi ja raportointi. Tutkimuksia voidaan harjoittaa laboratoriossa ja maastossa. Lisäksi 

oppilaat suunnittelevat ilmiöitä havainnollistavia malleja ja simulaatioita. Töissä 

hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa, esimerkiksi satelliittipaikannus, 

videot ja jaettavat dokumentit. Myös töiden esittämistä muille suullisesti harjoitellaan. 

Science -opetuksessa ohjataan oppilasta itsenäiseen tiedonhakuun. Tämä kehittää taitoja 

tarkastella kriittisesti luonnon ilmiöitä sekä erilaisia tietolähteitä. Oppiaineen työtavoissa 

painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.  
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Oppilaan oppimisen arviointi  

Oppiaineen arviointi on jatkuvaa ja siinä painotetaan koko oppimisprosessia. Opintojen alussa 

oppilaalle tehdään selväksi tavoitteet, sisältö ja arviointi. Oppilaat osallistetaan arvioinnin 

suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä sen kehittämiseen. Prosessiarvioinnin lisäksi käytetään 

itsearviointia sekä vertaisarviointia. Arviointi perustuu monipuolisten tuotosten lisäksi 

työskentelyn havainnointiin ja oppimista ohjaaviin keskusteluihin. 

Sciencen arvioinnissa painotetaan taitojen oppimista kuten oppimaan oppimista, 

tutkimustaitoja, laborointeja sekä luonnontieteelle tyypillisten tutkimusvälineiden käyttöä. 

Näiden arvioimiseksi tarvitaan monipuolisia arviointimenetelmiä. Oppilaan täytyy saada 

osoittaa osaamisensa monella eri tavalla, mikä tukee myös erilaisia oppijoita. 

Päättöarviointi sijoittuu 9.luokalle. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on 

opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen kriteerit koko yläkoulun aikana. 

 

Keskeiset sisällöt ja työtavat 

Oppiaineen sisällöt voivat vaihdella oppilaiden kiinnostuksen, vuodenajan ja yhteiskunnassa 

ajankohtaisten aiheiden mukaan. Aiheet pyritään ajoittamaan opetuksessa niin, että ne 

tukisivat muiden luonnontieteiden opetusta.  

Oppiaineen sisältöjä ovat esimerkiksi 

● tutkimuksen teon vaiheet 

● avaruus 

○ aurinkokunnan, galaksien ja maailmankaikkeuden laajenemisen mallintaminen 

○ tähtitaivaan havainnoiminen itsenäisesti ja ohjatusti 

● vesi 

○ vesianalyysit, vesistön seuranta 

● maaperä ja sen vedensuodatusominaisuudet 

● ekosysteemien rakentaminen 

● solumallien rakentaminen ja solun toimintojen tutkiminen 

● eliöiden (mm. kasvit, bakteerit) kasvatus eri olosuhteissa 

● saastuminen 

○ ilmansaasteet 

○ lumeen kertyneet aineet 
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○ happamoitumisen vaikutus eliöihin 

● kasvihuoneilmiön tai muun luonnonilmiön mallintaminen laboratoriossa  

● bakteerien ja/tai kasvien kasvaminen eri ympäristöissä ja olosuhteissa 

● kaivosmallin rakentaminen 

● jääkauden muodostumien synty ja niiden mallintaminen 

● energia 

○ energiantuotannon eri muodot, niiden vaikutus sekä yhteys kestävään kehitykseen 

○ erilaisten energiaa hyödyntävien laitteiden rakentaminen yhteistyössä teknisen 

työn kanssa (kuumailmapallot, aurinkokennoautot, pattereilla kulkevat veneet) 

 

Oppiaineessa hyödynnetään erityisesti seuraavia työtapoja 

● luonnontieteiden laboratoriotutkimuksen työtavat  

○ mm. mikroskopointi, titraus 

● kemialliset analyysit 

● elektronisten mittaus- ja tiedonkeräyslaitteiden käyttö 

● itse rakennetut mallit ja simulaatiot 

● maastohavainnot 

● GPS-paikannusjärjestelmän käyttö havaintojen merkitsemiseen 

● monipuoliset tulosten raportointitavat  

● videot ja muut digitaaliset dokumentointitavat 

● järjestetään vierailuja käsiteltävien aiheiden mukaan 

○ esimerkiksi planetaario, observatorio, vedenpuhdistuslaitos, 

energiantuotantolaitokset, yliopisto 

 

Laaja-alainen osaaminen 

Työskentely science -oppiaineessa ohjaa tekemään tulkintoja omien tutkimusten tuloksista. 

Teoriatietoa sovelletaan käytäntöön, mikä tukee oppilaiden itsenäistä ajattelua ja oppimaan 

oppimista (L1). Työskentely ryhmissä kehittää vuorovaikutus ja ilmaisutaitoja, sillä kokeet 

suunnitellaan yhdessä (L2). Käytännön kokeiden omatoiminen tekeminen auttaa 

suunnitelmallisen työskentelyn kehittymisessä. Materiaalien säästeliäs ja järkevä käyttö sekä 

työvaiheiden järkevä järjestys auttavat myös oppilaan tulevissa arjen tilanteissa (L3). Science 

yhdistää monia luonnontieteitä ja oppilaat joutuvat käyttämään töidensä suunnitteluun ja 



249 
 

analysointiin monenlaisia tietolähteitä (L4) ja (L5). Työvaiheiden ja tulosten kirjaamisessa 

hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (L5). Tutkimus-, 

ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja tarvitaan nykyajan työelämässä (L6). Luonnonilmiöiden 

syvällinen ymmärtäminen antaa valmiudet osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen (L7). 

 

Tavoitteet 

T1 hahmottaa luonnontieteellisiä kokonaisuuksia 

T2 havainnoiva ja kokeellinen työskentely 

T3 Ymmärtää vuorovaikutussuhteita ja keskinäistä riippuvuutta sekä oman toimintansa 

vaikutuksen luonnontieteellisiin ilmiöihin. 

T4 Tiedon keruu, käsittely, analysointi ja esittäminen monipuolisesti 
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TERVEYSTIETO 
 

Oppiaineen tehtävä 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon 

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 ja hyvinvointiin liittyvät 

tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. 

Opetuksessa huomioidaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvienilmiöiden 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. Oppilaan kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen 

liittyvien kysymysten tarkastelu laajentuu ja syventyy. Keskeistä on ohjata oppilaita 

ymmärtämään terveyttä ja hyvinvointia voimavarana jokapäiväisessä elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä ja 

yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi oppilasta 

tuetaan turvallisuustaitojen, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittämiseen. 

Terveysosaamisen avulla oppilas hahmottaa terveyden laaja-alaisuutta ja saa 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 yhteistyössä eri 

oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. 

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. 



251 
 

Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja siihen liittyvän 

osaamisen merkitys oppilaan ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta. 

 

Oppimisympäristöt ja työtavat 

Tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja ajankohtaisuuden 

huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen 

ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle. Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan 

omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten 

etsimiseen, tietojen jäsentämiseen sekä johtopäätösten tekemiseen ja niiden 

perustelemiseen. Oppilasta rohkaistaan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä 

laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, kokemuksellisuus, 

tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, 

vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja. 

Terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat monipuolisten fyysisten 

oppimisympäristöjen lisäksi 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 edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja 

soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä 

hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä. 

Oppilailla on aktiivinen rooli oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnassa ja arvioinnissa. 

Helsinkiläisyys ja oppilaiden arjen ajankohtaiset ilmiöt vaikuttavat oppimisympäristöjen ja 

työtapojen valintaan. Oppilaiden monikulttuurisuus ja kansainvälisyys huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan opetuksessa. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Terveystieto oppiaineen aihepiireistä monet koskettavat oppilaan 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. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Terveystiedon arvioinnin lähtökohtana on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. 

Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta kehittämään ja 

soveltamaan osaamistaan arjessa. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan mahdollisuus 

osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen 

ominaispiirteet huomioon ottaen. Myös arvioinnin dokumentointi kohdistuu koko 

oppimisprosessiin. Arvioinnin avulla kehitetään oppilaan arviointitaitoja itsearvioinnin ja 

vertaispalautteen avulla. 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. Oppilas osallistuu 

aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tavoitteiden asettamiseen. 

Oppilasta ohjataan tiedostamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaanosaamisen taso terveystieto-oppiaineen 
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valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveystiedossa kehittyy 

oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 

huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas 

saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 

osaamista.  Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joillakin osaamisen alueilla voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joillakin muilla osa-alueilla. 

 

Ilmiöoppiminen terveystiedossa 

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, joka mahdollistaa ilmiöiden opiskelun yli 

oppiainerajojen kaikkien oppiaineiden kanssa. Ilmiöoppimisen työskentelyote on tutkiva ja 

siinä käytetään mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita sekä tieteenalojen 

menetelmiä ja lähteitä. Oppilaat osallistuvat tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, 

oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, työtapojen valintaan sekä arviointiin. 

Ilmiöpohjaisessa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan laaja-alaisen osaamisen ja eri 

oppiaineiden tavoitteista. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilas aluksi tutustuu terveystietoon oppiaineena ja opettelee oppiaineelle tyypillisten 

opiskelumenetelmien ja tietolähteiden käyttöä. Myöhemmillä vuosiluokilla tietoja 

syvennetään ja sovelletaan monipuolisemmin. Oppilasta ohjataan pohtimaan 

itsetuntemukseen ja omaan hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä useista eri näkökulmista 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilasta rohkaistaan luovaan ajatteluun sekä 

tuottamaan ideoita ja tietoa itsenäisesti ja yhdessä terveystiedon ja hyvinvoinnin 

näkökulmasta.  

Oppilas syventää tietämystään terveystiedosta oppiaineena ja opettelee valitsemaan 

opiskeltavaan oppisisältöön sopivia opiskelumenetelmiä. Opitaan arvioimaan kriittisesti 

terveystiedon erilaisten tietolähteiden luotettavuutta. 
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L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilasta ohjataan havainnoimaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti 

erilaisissa ympäristöissä. Oppilas oppii ymmärtämään hyvien tapojen merkityksen ja 

kohtaamaan toista arvostavasti. Oppilas kehittää omia vuorovaikutustaitojaan erilaisissa 

ympäristöissä ja ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen omalle kehitykselle 

ja hyvinvoinnille. 

Oppilasta kannustetaan tuomaan esille ja perustelemaan omia näkemyksiä ja 

perustelemaan niitä sekä kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä. Oppilas 

tarkastelee kansalaisten yhdenvertaisuutta terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja 

arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. Erityistä 

huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin ja liikkumisen ja 

monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen. Oppilas opettelee vastuun 

kantamista omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia 

taitojaan. Oppilas opettelee arvioimaan ympäristön riskejä ja haittoja ja toimimaan 

vaaratilanteissa tarkoituksenmukaisesti. 

Oppilas syventää ymmärrystään hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien 

tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksestä. Oppilas kantaa enenevissä määrin vastuuta 

omasta ja yhteisestä työstä sekä omien tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen 

kehittämisestä. 

 

L4 – Monilukutaito 

Oppilas tutustuu monipuolisesti ja syventää tietämystään terveystiedon tietolähteistä 

(kirjoitetut tekstit, kuvat, symbolit, kaaviot, tilastot yms.) ja tiedon tuottamisen välineistä. 

Oppilas oppii etsimään erilaisia tietolähteitä ja tarkastelemaan niitä kriittisesti, 

tunnistamaan eron tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden tietolähteiden välillä (esim. 

elämäntapaopit ja blogit)  
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L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Oppilas harjoittelee ja syventää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon hankinnan, käsittelyn ja tuottamisen välineenä. 

Oppilas tutustuu erilaisiin verkkoympäristöihin, sovelluksiin ja verkostoihin. Oppilas arvioi 

tieto- ja viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.  

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Opetellaan työn suunnittelua, pitkäjänteistä työskentelyä ja työn arviointia itsenäisesti ja 

yhdessä. Jatko-opintoihin liittyviä näkökulmia pidetään yllä opetuksessa ja huomioidaan 

siirtymää toiselle asteelle.  

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus 

Oppilas harjoittelee ja myöhemmin syventää osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

(neuvottelutaidot, sovittelu ja ristiriitojen ratkaiseminen) sekä arvioi sääntöjen ja 

sopimusten merkitystä hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Oppilasta ohjataan 

ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle ja 

lähiympäristölle.  

Oppilaat arvioivat ja syventävät ymmärrystään median mahdollisuuksista ja haasteista 

vaikuttamiskanavana. Oppilaat syventävät ymmärrystään kestävän kehityksen näkökulmiin 

sekä omassa elämässä että koko yhteiskunnassa. 

Arvioidaan sääntöjen ja sopimusten merkitystä myös eettisten ja ihmisoikeuksien 

näkökulmien kautta. 

 

  



256 
 

Terveystiedon opetuksen tavoitteet 7. luokalla 

Alla olevassa taulukossa avataan terveystiedon opetuksen tavoitteet (T1-T8) ja sisällöt. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin, S1-S3 opetuksen 

sisältöalueisiin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 Oppilasta ohjataan ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden 
edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. 

L1, L2, L3, L7 S1, S2, 
S3 

T2 Ohjataan oppilasta kehittämään oppilaan valmiuksia tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa. 

L2, L3, L4, L7 S1 

T3 Tuetaan oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä, omien arvojen ja asenteiden, 
kehon ja mielen viestien tunnistamista sekä ohjataan tunnistamaan ja 
säätelemään omaa käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia 
tekijöitä. 

L1, L3, L4, L6 S1 

T4 Tuetaan oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä 
vuorovaikutustilanteissa. 

L1, L2, L3, L4, 
L6, L7 

S1, S3 

T6 Tuetaan oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon 
hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa. 

L2, L3, L4, L5, 
L6, L7 

S2, S3 

T7 Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja. 
Rohkaistaan oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä 
voimavaroja. 

L2, L3, L4, L7 S1, S2 

T8 Ohjataan ja rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä 
arvioimaan tiedonluotettavuutta ja merkitystä. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S1, S2, 
S3 

 

Keskeiset sisältöalueet  

S1 – Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys  

Ihmisen kasvu ja kehitys, nuoruus, identiteetti ja minäkuva, huolenpito ja sosiaaliset 

suhteet, tunteet, vuorovaikutustaidot, ristiriitatilanteet, kiusaaminen. Erityisesti nuoruus ja 

siihen liittyvä fyysinen ja psyykkinen kehitys. Ihmisen kasvun ja kehityksen yleiset 

tunnuspiirteet ja elämänkulunvaiheet Identiteetti ja minäkuva ja itsetunnon rakentuminen. 

Monipuolisesti terveyden eri osa-alueet. Sosiaalisten ja huolenpidon merkitys terveydelle 

ja hyvinvoinnille (perhe ja läheiset). Tunteiden nimeäminen ja ymmärtäminen ja niiden 

vaikutus käyttäytymiseen. Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita, tunteiden ilmaisua ja niiden 

säätelyä. Ristiriitojen ja kiusaamistilanteiden rakentava käsittely. 
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S2 – Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

Arjen terveystottumukset, vapaa-ajan valinnat, päihteiden terveysvaikutukset, 

ensiaputaitojen perusteet, turvallinen toiminta vaaratilanteissa. Oppilas pohtii 

terveystottumusten vaikutusta omassa arjessa: arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. 

Oppilas oppii päihteiden terveysvaikutuksista. 

 

 

 

S3 – Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

Nuorisokulttuurien synty ja merkitys. Oppilas pohtii eri nuorisokulttuurien syntyä ja 

merkitystä. 

 

Terveystiedon opetuksen tavoitteet 8. luokalla 

Alla olevassa taulukossa avataan terveystiedon opetuksen tavoitteet (T1-T12) ja sisällöt. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin, S1-S3 opetuksen 

sisältöalueisiin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 Oppilasta ohjataan ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden 
edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. 

L1, L2, L3, L7 S1, S2, 
S3 

T2 Ohjataan oppilasta kehittämään oppilaan valmiuksia tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa. 

L2, L3, L4 S1 

T3 Tuetaan oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä, omien arvojen ja 
asenteiden, kehon ja mielen viestien tunnistamista sekä ohjataan tunnistamaan 
ja kontrolloimaan omaa käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia 
tekijöitä. 

L1, L3, L4, L6 S1 

T4 Tuetaan oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä 
vuorovaikutustilanteissa. 

L1, L2, L3, L4, 
L6, L7 

S1, S3 

T5 Ohjataan oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta terveydestä, niitä vahvistavista ja vaarantavista mekanismeista 
sekä tuetaan oppilaan valmiuksia ymmärtää ja käyttää näihin liittyviä käsitteitä 
asianmukaisesti. 

L1, L2, L3, L4 S1, S2, 
S3 

T6 Tuetaan oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon 
hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa. 

L2, L3, L5, L6, 
L7 

S2, S3 
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T7 Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja. 
Rohkaistaan oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä 
voimavaroja. 

L2, L3, L4, L7 S1, S2 

T8 Ohjataan ja rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä 
arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä. 

L1, L2, L3, 
L4,5, L6, L7 

S1, S2, 
S3 

T9 Ohjataan oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- 
ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. 

L2, L4, L5, L7 S3 

T12 Tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen 
liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja 
terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristöissä ja 
lähiyhteisöissä. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S3 

 

 

 

Keskeiset sisältöalueet  

S1 – Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys  

Terveys, kasvu ja kehitys, voimavarat ja vahvuudet, itsearvostus, vuorovaikutustaidot, 

seksuaalisuus ja seksuaaliterveys. Oppilas tiedostaa terveyden merkityksen elämän 

voimavarana. Oppilas opettelee tunteiden ilmaisua ja niiden säätelyä sekä turvataitoja. 

 

S2 - Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

Terveyttä tukevat ja vaarantavat tekijät ja sairauksien ehkäisy, terveystottumukset. Oppilas 

oppii ensiaputaitoja ja itsehoidon perusteita. Syventää tietoaan ja ymmärrystään terveyttä 

tukevista voimavaroista ja sairautta ehkäisevistä tekijöistä. Arkirytmi, uni, ravitsemus ja 

liikunta. Oppilas syventää tietoaan terveyden vaaratekijöistä (passiivinen elämäntapa, uni, 

liikkumattomuus, mielen pahoinvointi, riippuvuudet, päihteet ja huumeet) ja niiden käytön 

ehkäisystä. Oppilas tutustuu seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja tunnistaa seksuaalisen 

häirinnän eri muodot (virtuaali- sekä reaalimaailma) ja osaavat hakea apua luotettavista 

lähteistä. Omat terveystottumukset, valinnat ja lähiympäristön vaikutus niihin. 

Mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevat tekijät. 
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S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

Kansalaistoiminta, terveysmarkkinointi ja terveysvaikuttaminen. Oppilas tutustuu 

kansalaistoimintaan. Oppilas perehtyy terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoihin 

erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Sisällöissä 

painotetaan lapsuutta ja erityisesti nuoruutta. 

 

Terveystiedon opetuksen tavoitteet 9. luokalla 

Alla olevassa taulukossa avataan terveystiedon opetuksen tavoitteet (T2-T12) ja sisällöt. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin, S1-S3 opetuksen 

sisältöalueisiin. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T2 Ohjataan oppilasta kehittämään oppilaan valmiuksia tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa. 

L2, L3, L4, L7 S1 

T3 Tuetaan oppilaan itsetuntemuksen kehittymistä, omien arvojen ja asenteiden, 
kehon ja mielen viestien tunnistamista sekä ohjataan tunnistamaan ja 
kontrolloimaan omaa käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia 
tekijöitä. 

L1, L3, L4, L6 S1 

T4 Oppilasta ohjataan pohtimaan monipuolisesti yhteisöllisyyteen ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tuetaan 
oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä 
vuorovaikutustilanteissa. 

L1, L2, L3, L4, 
L6, L7 

S1, S3 

T5 Ohjataan oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta terveydestä, niitä vahvistavista ja vaarantavista mekanismeista 
sekä tuetaan oppilaan valmiuksia ymmärtää ja käyttää näihin liittyviä käsitteitä 
asianmukaisesti. 

L1, L2, L3, L4 S1, S2, 
S3 

T6 Tuetaan oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon 
hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa. 

L2, L3, L5, L6, 
L7 

S2, S3 

T7 Ohjataan oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja. 
Rohkaistaan oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä 
voimavaroja. 

L2, L3, L4, L7 S1, S2 

T8 Ohjataan ja rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiötä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä 
arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S1, S2, 
S3 

T9 ohjataan oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. 

L2, L4, L5, L7 S3 

T10 Ohjataan oppilasta luomaan perustaa opiskelu- toiminta- ja työkyvylle ja sen 
ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä. 

L1, L3, L6 S1, S2 
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T11 Ohjataan 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.  

L1, L2, L3, L7 S1, S2, 
S3 

T12 Tuetaan oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen 
liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja 
terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristöissä ja 
lähiyhteisöissä 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L6, L7 

S1, S2, 
S3 

 

Keskeiset sisältöalueet  

S1 – Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys  

Mielen hyvinvointi, stressi ja kriisit. Oppilas syventää tietoaan kasvusta ja kehityksestä 

painottaen mielen hyvinvointia ja itsensä arvostamista. Oppilas tunnistaa stressiin ja 

kriisiin liittyviä tekijöitä ja opettelee keinoja niiden rakentavaan käsittelyyn. 

 

 

 

S2 - Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

Tartuntataudit, kansantaudit ja tapaturmat. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus, 

ihmisoikeudet ja turvallisuustaidot. Riskien havainnointi, ensiaputaidot ja itsehoito, tuen ja 

avun hakeminen. Ajankohtaiset terveysilmiöt ja mielenterveys. Oppilas syventää 

ymmärrystään terveyttä vaarantavista tekijöistä, kuten tartuntataudeista, kansantaudeista 

ja tapaturmista. 

 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

Terveystiedon tietolähteiden ja tilastojen luotettavuus, ympäristön terveysriskit, opiskelu-, 

työ- ja toimintakyky. Helsingin terveyspalvelut, terveysmarkkinointi ja -vaikuttaminen. 

Kansalaisten yhdenvertaisuus, osallisuus ja ihmisoikeudet. Vuorovaikutuksen eettiset 

kysymykset ja niiden ratkaisut. Oppilas syventää tietämystään erilaisista tietolähteistä ja 

tilastoista sekä arvioi niiden luotettavuutta ja merkitystä. Oppilas oppii ympäristön 

terveysriskeistä sekä niiden suorista ja epäsuorista vaikutuksista terveyteen (mm. 

Saasteet, säteily ja melu). Opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Harjoitellaan 
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laatimaan opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia. Oppilas tutustuu 

terveyspalveluihin Helsingissä ja opettelee niiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Oppilas 

perehtyy terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoihin erityisesti tiedon luotettavuuden 

ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Sisällöissä painotetaan vanhuutta, vammaisuutta tai 

pitkäaikaissairautta. 

 

Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 
T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään terveyden 
laaja-alaisuutta, terveyden 
edistämistä sekä 
elämänkulkua, kasvua ja 
kehitystä voimavaralähtöisesti 

S1-S3 Terveyteen liittyvät 
käsitykset 

Oppilas osaa kuvata terveyden 
osa-alueet ja näiden välistä 
vuorovaikutusta esimerkkien 
avulla sekä kuvata esimerkein 
mitä terveyden edistämisellä 
tarkoitetaan. 
Oppilas pystyy esittelemään 
elämänkulun eri vaiheita, 
erityisesti nuoruuden kehitystä ja 
kuvaamaan esimerkkien avulla 
terveyden, kasvun ja kehityksen 
merkitystä elämän voimavarana. 

T2 ohjata oppilasta 
kehittämään valmiuksiaan 
tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja 
kykyä toimia erilaisissa 
ristiriita- ja kriisitilanteissa 

S1 Vuorovaikutus- ja 
tunnetaitojen sekä 

käyttäytymisen 
säätelyn analysointi 

Oppilas osaa nimetä useita 
tunteita sekä osaa antaa 
esimerkkejä tunteiden ja 
käyttäytymisen välisestä 
vuorovaikutuksesta ja 
käyttäytymisen säätelystä. 
Oppilas pystyy tuottamaan 
ratkaisuja ristiriitatilanteiden 
selvittämiseen sekä esitellä 
keinoja stressin ja kriisien 
käsittelyyn. 

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään itsetuntemustaan, 
omien arvojen ja asenteiden 
sekä kehon ja mielen viestien 
tunnistamista ja säätelemään 
käyttäytymistään, oppimistaan 
ja opiskeluaan tukevia tekijöitä  

S1  Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 
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T4 ohjata oppilasta pohtimaan 
yksilöllisyyteen, 
yhteisöllisyyteen ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä terveyden 
näkökulmasta sekä tukea 
oppilaan valmiuksia luoda 
vastuullisia ratkaisuja ihmisten 
välisissä 
vuorovaikutustilanteissa  

S1, S3 Terveydellisen 
kehityksen 

analysointi ja 
toiminta 

vuorovaikutustilante
issa 

Oppilas osaa eritellä esimerkkien 
avulla yksilölliseen kehitykseen 
liittyviä kysymyksiä terveyden 
näkökulmasta ja arvioida 
sosiaalisten suhteiden merkitystä 
mielen hyvinvoinnille ja 
terveydelle. 
Oppilas osaa nimetä ja kuvata 
yhdessä toimimiseen ja 
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja tilanteita tuottaa 
niihin vastuullisia ratkaisuja. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy 
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 

S1-S3 Terveyteen 
vaikuttavien 
tekijöiden 

tunnistaminen ja 
terveyteen liittyvien 

käsitteiden 
käyttäminen 

Oppilas pystyy nimeämään useita 
terveyttä tukevia ja vaarantavia 
tekijöitä sekä kuvaamaan 
pääpiirteissään näiden välisiä 
yhteyksiä ja syy- ja 
seuraussuhteita. 
Oppilas osaa käyttää keskeisiä 
terveyteen ja sairauteen liittyviä 
käsitteitä asianmukaisesti.  

T6 tukea oppilaan kehittymistä 
terveyteen ja sairauteen 
liittyvän tiedon hankkijana ja 
käyttäjänä sekä edistää 
valmiuksia toimia 
tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, turvallisuuteen ja 
sairauksiin liittyvissä 
tilanteissa  

S2, S3 Terveyteen, 
turvallisuuteen ja 

sairauteen liittyvien 
tietojen ja taitojen 

soveltaminen 

Oppilas osaa hakea terveyteen 
liittyvää luotettavaa tietoa 
erilaisista lähteistä ja käyttää sitä 
pääosin asianmukaisesti. 
Oppilas osaa kuvata esimerkein 
tai esittää asianmukaisia 
toimintamalleja itsehoidossa, 
avun hakemisessa ja terveyttä ja 
turvallisuutta vaarantavissa 
tilanteissa. 

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 

S1, S2  Ei käytettä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen 
liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä 
arvoja ja normeja sekä 
arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja merkitystä 

S1-S3 Terveyteen ja 
sairauteen liittyvien 
ilmiöiden tarkastelu 

ja terveyteen 
liittyvän tiedon 
luotettavuuden 

arvioiminen 

Oppilas osaa eritellä 
terveystottumusten 
omaksumiseen vaikuttavia 
tekijöitä ja osaa selittää 
terveystottumuksiin liittyvien 
ilmiöiden muodostumista.  
Oppilas osaa kuvata 
elämäntapoihin liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja esimerkkejä 
käyttäen arvioida elämäntapoihin 
liittyvien valintojen seurauksia. 
Oppilas osaa arvioida terveyteen 
liittyvän tiedon luotettavuutta 
usean tiedon luotettavuutta 
kuvaavan tekijän pohjalta. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri  
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T9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ympäristön, 
yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- 
ja viestintäteknologian 
merkitystä terveydelle ja 
hyvinvoinnille  

S3 Ympäristön 
terveysvaikutusten 

hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata 
elinympäristön aiheuttamia 
keskeisiä suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia terveyteen sekä 
esitellä yhteisöjen, kulttuurin, 
median ja tieto- ja 
viestintäteknologian yhteyksiä 
terveyteen. 

T10 ohjata oppilasta luomaan 
perustaa opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen 
ylläpitämiselle sekä 
kuvaamaan terveyspalvelujen 
asianmukaista käyttöä 

S1, S2 Työkyvyn 
edistämisen 

keinojen 
hahmottaminen 

 

Oppilas osaa laatia opiskelu-, 
toiminta- ja työkykyä edistäviä 
suunnitelmia. Oppilas osaa 
kuvata miten hakeutua oman 
koulun ja kunnan 
terveyspalveluihin ja antaa 
useampia esimerkkejä siitä, miten 
niitä voi hyödyntää 
tarkoituksenmukaisesti eri 
tilanteissa. 

T11 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ja arvioimaan 
perheen ja omaan 
elämänpiiriin kuuluvien  
ihmisten ja yhteisöjen 
edustamia terveyskäsityksiä, 
tunnistamaan niiden 
merkitystä itselle sekä 
muodostamaan kuvaa itselle 
sopivista oppimisen keinoista. 

S1-S3 Terveyskäsitysten 
arviointi sekä 

oppimista 
edistävien 
tekijöiden 

hahmottaminen 

Oppilas osaa pohtia esimerkein 
sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, 
muut sosiaaliset yhteisöt 
vaikuttavat käsityksiin 
terveydestä. 
Oppilas osaa esimerkein eritellä 
omaa oppimistaan tukevia 
tekijöitä. 

T12 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. 

S3 Terveyteen liittyvän 
viestinnän arviointi 
sekä terveyteen ja 

turvallisuuteen 
vaikuttavien 

keinojen 
tunteminen 

Oppilas osaa arvioida terveyteen 
liittyvän viestinnän luotettavuutta 
ja merkitystä sekä perustella 
terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä käsityksiä.  Oppilas osaa 
eritellä elämäntapojen seurauksia 
toisille ja ympäristön terveydelle 
sekä esitellä esimerkein keinoja ja 
tapoja miten terveyteen voidaan 
vaikuttaa lähiyhteisöissä. 
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EV. LUT. USKONTO 
 

Oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen 

yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon, katsomuksiin 

ja etiikkaan liittyvää tietoa, taitoa ja asennetta. Opetus edistää uskontojen ja katsomusten 

monilukutaitoa. Opetuksessa käsitellään opiskeltavaa uskontoa, muita uskontoja ja 

katsomuksia sekä eettistä ajattelua lähtien oppilaan omasta lähiympäristöstä, Helsingistä 

ja laajentuen kohti Suomea ja maailmaa. 

 

Tavoitteena on, että oppilas  

x tuntee keskeiset asiat opiskeltavasta uskonnosta ja sen monimuotoisuudesta 

x tuntee keskeisiä asioita muista uskonnoista ja uskonnottomuudesta 

x osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia monipuolisesti eri näkökulmista 

x tuntee keskeisiä asioita uskontokritiikistä ja katsomusten välisestä dialogista 

x osaa kunnioittaa elämää, jokaisen ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää 

x tuntee eettisen ajattelun perusteita ja osaa keskustella eettisistä kysymyksistä 

x saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen 

rakentamiseen 

x kasvaa vastuulliseksi ja suvaitsevaiseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi sekä 

maailmankansalaiseksi 

x oppii ymmärtämään ja sietämään erilaisuutta. 

 

Uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena, historiallisena 

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.  
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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 ja aineksia 

oman ajattelun kehittämiseen. Se auttaa myös kehittämään ymmärrystä ja 

suvaitsevaisuutta muita, kenties erilaisiakin, ihmisiä kohtaan. Opetuksella halutaan edistää 

eri uskonto- ja kirkkokuntien välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta, sekä edistää 

suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä näiden välillä. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin 

luomiseen. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden 

yhteinen pohdinta oppilasta arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Oppilaita 

rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien mielipiteiden 

perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on 

oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä 

kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit 

ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa 

hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. 

Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri 

oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Katsomusaineiden opettajilla on hyvä 

mahdollisuus tehdä yhteistyötä esimerkiksi opettajavierailujen ja -vaihtojen, 

oppilasvierailujen ja yhdessä opettamisen keinoin. Opetuksessa hyödynnetään 

monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä digitaalisia sisältöjä 

ja mediaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri 

kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa. 

Helsinkiläisessä uskonnon opetuksessa otetaan huomioon kaupungin tarjoamat 

mahdollisuudet: kulttuurien moninaisuus omassa luokassa, koulussa ja asuinalueella, 

museot ja näyttelyt, uskonnolliset yhteisöt ja kansalaisjärjestöt. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja 

taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että 

niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan 

ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista, osallisuutta ja yhteistyötä edistäviä yhteisiä 

tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden 

monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan 

opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava 

palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen 

edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden 

itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen 

syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 

ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Ilmiöoppiminen ja uskonto 

Uskonnon opiskelussa käsitellään uskontoilmiön moninaisuutta ja uskontojen sisäistä 

monimuotoisuutta. Keskeistä on uskonnon yhteys kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etiikka 
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ja oppilaiden elämänkysymykset. Uskonnon opiskelu ja uskonnollinen ja katsomuksellinen 

yleissivistys edellyttävät näiden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden hahmottamista 

ikäkautta vastaavalla tavalla. Ilmiökokonaisuuksia suunnitellaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Uskonnon opiskelu mahdollistaa laaja-alaisten tietojen ja taitojen oppimisen sekä 

uskontokohtaisten oppimäärien sisällä, eri uskonto-oppimäärien yhteistyönä, että 

moniaineisena yhteistyönä.  

Uskonnon opiskelussa korostuvat uskontojen moninaisuus, niiden sisäinen 

monimuotoisuus, yhteys kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etiikka ja 

maailmankatsomukselliset kysymykset. Uskonnon opiskelu ja uskonnollinen ja 

katsomuksellinen yleissivistys edellyttävät näiden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden 

hahmottamista eli ymmärryksen syntymistä.  

Uskonnon opiskelu mahdollistaa laaja-alaisten tietojen ja taitojen oppimisen sekä 

uskontokohtaisten oppimäärien sisällä, eri uskonto-oppimäärien yhteistyönä, että 

moniaineisena yhteistyönä. Monien uskonto-oppiaineeseen liittyvien ilmiöiden tutkiminen 

hyötyy laajasti yhteistyöstä muiden oppiaineiden ja ympäristön toimijoiden kanssa. 

Oppimisympäristöjen ja aiheiden valitsemisessa hyödynnetään paikallisuutta, 

katsomusyhteisöjä ja oppimisen digitaalisia mahdollisuuksia. Mahdollista on myös koota 

asiantuntijaverkoston oppilaiden ja opettajien käyttöön. Oppimiskokonaisuuksia 

suunnitellaan ja muotoillaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

x oppilas tunnistaa uskontoilmiöön liittyviä piirteitä, ymmärtää uskontoilmiön 

moninaisuuden ja havaitsee uskonnon vaikutuksia kulttuurissa ja kulttuurin 

vaikutuksia uskontoon sekä osaa soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa 

x eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja 

hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita 

x oppilas tunnistaa kristinuskoon liittyviä piirteitä, ymmärtää kristinuskon 

moninaisuutta ja havaitsee kristinuskon vaikutuksia kulttuurissa ja päinvastoin 

sekä osaa soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa 

x opitaan analysoimaan omia havaintoja, esteettinen ajattelu 
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x argumentaatio ja perustelu 

x eettisen näkökulman tunnistaminen, ilmaisu ja perusteleminen, sekä oman 

ajattelun kehittäminen laajemmin ja kasvu ihmisenä 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

x oppilaita ohjataan tunnistamaan, miten uskonnot ja katsomukset sekä 

kirkkokunnat ja kristilliset yhteisöt vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa 

Helsingissä ja maailmalla. Oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä 

dialogia kehittyy. 

x oppilaita ohjataan tunnistamaan, miten luterilaisuus vaikuttaa yhteiskunnassa ja 

arjessa Suomessa ja maailmalla. 

x omien kulttuuristen juurien tunnistaminen ja arvostaminen 

x opetellaan kuuntelemaan muita, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään 

vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

x oppilaita ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset 

vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida 

ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. 

x oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen 

sujumisesta. 

 

L4 – Monilukutaito  

x opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa ja 

syvennetään symbolijärjestelmien avulla ilmaistuun ja ilmenevään tietoon. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

x tiedon hankintaa erilaisista lähteistä ja niiden kriittistä arvioimista ja soveltamista 
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L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys  

x oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia 

x kulttuurinen ja eettinen osaaminen erilaisilla ammattialoilla 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

x oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden 

näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan 

kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. 

 

Vuosiluokan 7. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja 
kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus  

L1 Uskonnon eri ulottuvuuksia 

Uskonnon vaikutuksia 
kulttuuriin 

Ympäröivän kulttuurin 
vaikutuksia uskontoon 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja 
katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä 
uskonnottomuuteen  

L2, L5 Suurten maailmanuskontojen 
levinneisyyttä ja 
perusopetuksia 

Luonnonuskonnot, 
uskonnottomuus ja 
uskontokritiikki 

Uskontotilanne Suomessa ja 
Helsingissä 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja 
katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan 
uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, 
taiteessa ja populaarikulttuurissa  

L3, L4,L5 Symbolit ja vertauskuvat 

Riitit ja pyhät paikat 

ajankohtaisia esimerkkejä 
uskontojen vaikutuksesta  

T6 ohjata oppilasta perehtymään uskontojen ja 
katsomusten eettisiin periaatteisiin 

L1 Uskontojen ja katsomusten 
eettisiä opetuksia 
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T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia 
elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja 
omien arvojen suhdetta niihin 

L1, L3 Läpäisevästi eri aihepiirien 
opiskelun yhteydessä 

 

Vuosiluokan 8. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja 
kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan 
uskontoon liittyvä monimuotoisuus  

L1, L2 Kristinuskon moninaisuus: 
kirkkokuntia ja kristillisiä 
yhteisöjä eri puolilla maailmaa  

Levinneisyys, synty ja 
keskeiset opetukset 

Eurooppalaisuus ja 
kristinuskon kulttuurivaikutuksia 

Kirkkokunnat Helsingissä ja 
Suomessa 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan 
opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

L2 Luterilaisuuden levinneisyys, 
synty ja keskeiset opetukset 

Luterilaisuuden merkitys nyky-
Suomessa 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja 
katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan 
uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, 
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

L2, L4, L5 Symbolit ja vertauskuvat 

Riitit ja pyhät paikat 

esimerkkejä uskontojen 
vaikutuksesta politiikkaan, 
taiteeseen ja 
populaarikulttuuriin 

T6 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan 
uskonnon eettisiin periaatteisiin  

L1, L2, L3 Kristinuskon eettisiä opetuksia 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen 
kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin 

L1, L2, L3 Kristillisten kirkkojen eettisiä 
painotuksia 
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Vuosiluokan 9. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan 
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä 
tunnistamaan uskontoon liittyvä 
monimuotoisuus  

L1, L2, L4 Raamatun kulttuurivaikutuksia 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan 
opiskeltavasta uskonnosta ja sen 
vaikutuksista  

L2 Raamatun syntyhistoria ja keskeinen 
sisältö 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 
arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja 
sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja  

L1, L4 Raamatun tulkintatapoja ja tieteellinen 
tutkiminen 

Uskonnollisen ja tieteellisen 
lähestymistavan eroja 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen 
ajattelun keskeisiin käsitteisiin, 
ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan 
uskonnon ja muiden uskontojen ja 
katsomusten eettisiin periaatteisiin  

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen 
ja katsomusten maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja 
ohjaajina  

L1, L2 Esim. etiikka, eettiset arvot, moraali 

YK:n yleismaailmallinen 
ihmisoikeuksien julistus 

Ihmisoikeusloukkauksia syrjinnästä 
holokaustiin 

Kertausta uskontojen ja katsomusten 
eettisistä opetuksista 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan 
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien 
arvojen suhdetta niihin 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien 
valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden 
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa 
kestävään elämäntapaan 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia 
ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla 

L1, L3, L5, L6, 
L7 

Oppilaiden kokemuksista ja lähipiiristä 
nousevat tärkeät elämänkysymykset 

Eettisiä valintoja ja vaikuttamista 
Helsingissä 

Paikallinen ja globaali vastuu ihmisistä, 
eläimistä ja ympäristöstä 

Mahdollisuuksien mukaan käytännön 
kohtaaminen eri uskonto- ja 
kirkkokuntiin kuuluvien kanssa, sekä 
eettisten näkemysten/käsitysten vertailu 
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ORTODOKSINEN USKONTO 
 

Oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen 

yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon, katsomuksiin 

ja etiikkaan liittyvää tietoa, taitoa ja asennetta. Opetus edistää uskontojen ja katsomusten 

monilukutaitoa. Opetuksessa käsitellään opiskeltavaa uskontoa, muita uskontoja ja 

katsomuksia sekä eettistä ajattelua lähtien oppilaan omasta lähiympäristöstä, Helsingistä 

ja laajentuen kohti Suomea ja maailmaa. 

 

Tavoitteena on, että oppilas 

x tuntee keskeiset asiat opiskeltavasta uskonnosta ja sen monimuotoisuudesta   

x tuntee keskeisiä asioita muista uskonnoista ja uskonnottomuudesta   

x osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia monipuolisesti eri näkökulmista   

x tuntee keskeisiä asioita uskontokritiikistä ja katsomusten välisestä dialogista   

x osaa kunnioittaa elämää, jokaisen ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää   

x tuntee eettisen ajattelun perusteita ja osaa keskustella eettisistä kysymyksistä   

x saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen 

rakentamiseen   

x kasvaa vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi sekä 

maailmankansalaiseksi. 

 

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.  
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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. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin 

luomiseen. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden 

yhteinen pohdinta. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun 

ja omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa 

keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen 

etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset 

menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan 

oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. 

Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri 

oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Helsinkiläisissä kouluissa 

katsomusaineiden opettajilla on hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä esimerkiksi 

opettajavierailujen ja -vaihtojen, oppilasvierailujen ja yhdessä opettamisen keinoin. 

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja 

viestintäteknologian osaamista sekä digitaalisia sisältöjä ja mediaa. Kertomuksia, 

musiikkia, kuvataidetta, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään 

tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa. Helsinkiläisessä uskonnon 

opetuksessa otetaan huomioon kaupungin tarjoamat mahdollisuudet: kulttuurien 

moninaisuus omassa luokassa, koulussa ja asuinalueella, museot ja näyttelyt, 

uskonnolliset yhteisöt ja kansalaisjärjestöt. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja 

taustat kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että 

niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan 
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ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista, osallisuutta ja yhteistyötä edistäviä yhteisiä 

tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden 

monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan 

opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava 

palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen 

edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden 

itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen 

syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 

ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Ilmiöoppiminen ja ortodoksinen uskonto 

Uskonnon opiskelussa korostuvat uskontojen moninaisuus, niiden sisäinen 

monimuotoisuus, yhteys kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etiikka ja 

maailmankatsomukselliset kysymykset. Uskonnon opiskelu ja uskonnollinen ja 

katsomuksellinen yleissivistys edellyttävät näiden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden 

hahmottamista ikäkautta vastaavalla tavalla.  

Uskonnon opiskelu mahdollistaa laaja-alaisten tietojen ja taitojen oppimisen sekä 

uskontokohtaisten oppimäärien sisällä, eri uskonto-oppimäärien yhteistyönä, että 

moniaineisena yhteistyönä. Monien uskonto-oppiaineeseen liittyvien ilmiöiden tutkiminen 
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hyötyy laajasti yhteistyöstä muiden oppiaineiden ja ympäristön toimijoiden kanssa. 

Oppimisympäristöjen ja aiheiden valitsemisessa hyödynnetään paikallisuutta, 

katsomusyhteisöjä ja oppimisen digitaalisia mahdollisuuksia. Mahdollista on myös koota 

asiantuntijaverkosto oppilaiden ja opettajien käyttöön. Oppimiskokonaisuuksia 

suunnitellaan ja muotoillaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Tiedon tuottaminen, muokkaaminen ja jakaminen, havaintojen tekeminen ja arvioiminen, 

ajattelutapojen tarkastelu uuden tiedon pohjalta, vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten 

yhteyksien havaitseminen, kokonaisuuksien havaitseminen. 

Asioiden pohtiminen eri näkökulmista ja ajattelutapojen tarkastelu, näkökulmien 

ennakkoluuloton yhdistely ja asioiden kriittinen analysointi 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Ympäristön kulttuuristen merkitysten ja rakenteiden tunnistaminen, oman elinympäristön ja 

sen kulttuuriperinnön tunnistaminen ja arvostaminen, kulttuurinen moninaisuus. 

Kulttuurien ja katsomusten vaikutus yhteiskunnassa ja arjessa, esteettisyydestä 

nauttiminen, ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, katsomukselliset juuret. 

Oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen, kunnioitus ja luottamus muita ihmisryhmiä ja 

kansoja kohtaan, kulttuurinen monimuotoisuus myönteisenä asiana. 

Ihmisoikeudet ja mikä ei ole ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävää, kulttuurien ja 

katsomusten vaikutus yhteiskunnassa, asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista. 

Asettuminen toisten asemaan, ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien, tunteminen 

ja arvostaminen, toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Keskinäisen huolenpidon tärkeys. 
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L4 – Monilukutaito 

Erilaisten viestien tulkitseminen, tuottaminen ja arvottaminen, kriittinen ajattelu, 

kuvanlukutaito, uskonnon kielen hallinta. Laaja tekstikäsitys, uskonnon kieli ja esitystapa, 

erilaisten tekstien käyttäminen, tuottaminen ja tulkinta. 

Monimuotoisen kulttuurisen viestinnän muotojen ymmärtäminen ja oman identiteetin 

rakentaminen, erilaisten tekstien tulkitseminen. 

Uskonnon kielen ja esitystapojen hallinta, tekstien kulttuurisen yhteyksien ymmärtäminen. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa 

työskentelyssä, vuorovaikutus ja verkostoituminen.  

Median vaikutuksen arviointi ja sen käyttämisen tarjoamat mahdollisuudet, omien 

näkemysten ilmaiseminen rakentavasti. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Työskentely itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. 

Asianmukainen käyttäytyminen, kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. 

Oma vastuu yhteiskunnan jäsenenä, yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot 

Suhtautuminen uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimiminen muutostilanteissa 

joustavasti. 
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L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus 

Erilaisten vaihtoehtojen etsiminen, työskentely itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 

pitkäjänteisesti. 

Kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys, yhteistyötaidot, yhteiskunnallisten 

rakenteiden tuntemus. Omien näkemysten ilmaiseminen rakentavasti, omien valintojen ja 

elämäntavan vaikutus lähiympäristölle ja yhteiskunnalle, vastuullisuus. 

 

Vuosiluokka 7. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 Uskonnon ja kulttuurin 
vuorovaikutuksen havaitseminen ja 
monimuotoisuus 

L1 Uskonnon merkitys inhimillisen elämän piirteenä 

Uskonnollisuus ja uskonnottomuus nykypäivänä 

Ortodoksisen kirkon synty ja kehitys 

Kirkon leviäminen ja lähetystyö 

Kristinuskon tulo Suomeen idästä ja lännestä  

T2 Uskonnon tietojen ja uskonnon 
vaikutuksien syventäminen 

L2 Luostarilaitos, sen merkitys ortodoksisen kirkon 
opin kehittäjänä ja säilyttäjänä 

Bysantti, kirkon hallinnon muotoutuminen 

Ortodoksinen kirkko Suomessa ja Helsingissä  

Ortodoksisuus eri puolilla maailmaa 
(paikalliskirkot)  

Orientaaliset eli esikalkedonialaiset ortodoksiset 
kirkot  

Luterilainen kirkko, katolinen kirkko ja muut 
keskeiset kristilliset kirkot  

Vierailu ortodoksisessa jumalanpalveluksessa 
kerran lukuvuoden aikana 

T4 Uskonnon aiheiden 
tunnistaminen taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 

L2, L4, L6 Ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja 
taiteessa maailmassa, Suomessa ja Helsingissä 

Kristinuskon vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriin 

Suomalaisten muinaisuskon vaikutus eri 
taiteissa 

Bysanttilainen kirkkotaide 
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T5 Uskonnon ja tieteen kielen 
eroavaisuuksien havaitseminen ja 
arviointi 

L1, L2, L4, L5, 
L7 

Uskonto tieteellisen tutkimuksen kohteena 

Uskontojen ja katsomusten ilmeneminen 
mediassa ja niiden tarkastelu, painotus 
ajankohtaisissa kysymyksissä 

Eri puolilla maailmaa olevien ortodoksisten 
paikalliskirkkojen perinteet, kirkon ykseys ja 
paikalliskirkkojen eroavaisuudet. 

T10 Erilaisten ihmisten 
kohtaamiseen rohkaiseminen 

L6 Ihmisten keskinäinen kunnioitus 

Ekumenia 

 

Vuosiluokka 8. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet  

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T3 Eri uskontoihin ja katsomuksiin ja 
uskonnottomuuteen perehtyminen eri puolilla 
maailmaa 

L2, L3, L6 Uskonnollisuus ja uskonnottomuus 
inhimillisen elämän piirteenä  

Suuret maailmanuskonnot  

Luonnonuskonnot  

Kristillinen kirkko osana 
maailmanuskontoja 

Eri maailmanuskonnot Suomessa ja 
Helsingissä 

Vierailu ortodoksisessa 
jumalanpalveluksessa kerran 
lukuvuoden aikana 

T4 Eri uskontojen ja katsomusten tavat ja 
symbolit sekä eri uskontojen aiheet mediassa, 
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 

L2, L4, L6 Suurten maailmanuskontojen tavat, 
riitit, taide ja symboliikka sekä niiden 
suhde ortodoksisuuteen 

Maailmanuskontojen ajankohtainen 
näkyvyys eri medioissa  

Suurten maailmanuskontojen pyhät 
paikat 

T5 Argumentaation tapoihin liittyvän 
erilaisuuden havaitsemiseen ja arviointiin 
ohjaaminen sekä uskonnon ja tieteen kielen 
erot  

L1, L2, L4, L5, 
L7 

Suurten maailmanuskontojen pyhät 
kirjat ja niiden keskeinen sisältö ja 
niistä tehtyjä tulkintoja 

Ajankohtaisia uskonnollisia 
kysymyksiä maailmanpolitiikassa  
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T6 Muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin 
periaatteisiin perehtyminen 

L2, L7 Suurten maailmanuskontojen 
keskeinen eettinen opetus ja sen 
suhde ortodoksisuuteen 

Ekumenia 

Uskontojen välinen dialogi  

T7 Eri uskontojen ja katsomusten merkitys 
ihmisten valintojen perusteena ja ohjaajina 

L5, L6 Eri maailmanuskontojen vaikutus 
oman elämän ohjaajana (media, 
maallistuminen, hengellinen etsintä) 

T10 Erilaisten ihmisten kohtaamiseen 
rohkaiseminen 

L6 Yhteiskunnallinen sopu, rauha ja 
toisten kunnioittaminen 

 

Vuosiluokka 9. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T2 Oman uskonnon tietojen syventäminen L2 Raamattu kirjana, sen syntyhistoria ja 
käyttö ortodoksisessa kirkossa  

Ortodoksisen kirkon 
jumalanpalveluselämä 

x yleisimmät 
jumalanpalvelukset 
x sakramentit 
Vierailu ortodoksisessa 
jumalanpalveluksessa kerran lukuvuoden 
aikana 

T5 Uskonnollisen argumentaation sekä 
uskonnon ja tieteen kielierojen arviointi  

L1, L2, L4, L5, 
L7 

Raamatun tieteellinen tutkimus 

Uskonnon ja tieteen lähestymistavan 
eroja 

Raamatun kertomukset ortodoksisen 
kirkon opetuksen perustana  

Muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiä perusteita  

T6 Eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin 
ja ihmisoikeuksiin perehtyminen.  

L2, L7 Etiikan yleiset peruskäsitteet ja etiikan 
lajit 

Ortodoksinen ihmiskuva ja 
ihmisoikeusetiikkaa 

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien 
julistus, lapsenoikeuksien sopimus 
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T7 Oman uskonnon ja eri katsomusten 
vaikutus ihmisten eettisten valintojen 
perusteena 

L5, L6 Ortodoksisen kirkon eettisen opetuksen 
perusteet 

Suomalaisen yhteiskunnan ja 
ortodoksisen kirkon eettisen opetuksen 
välinen suhde 

Ortodoksisen kirkon 
jumalanpalveluselämä hyvän elämän 
tukena  

T8 Ihmisyyteen kuuluvien 
elämänkysymysten ja omien arvojen 
pohtiminen 

L7 Oppilaiden omat arvot  

Erilaisia oppilaille ajankohtaisia ja yleisiä 
yksilöeettisiä kysymyksiä   

T9 Omien valintojen eettisten 
ulottuvuuksien tutkiminen ja niiden vaikutus 
hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan 

L1, L2 Ajankohtaisia ja paikallisia 
yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä  

Ympäristöetiikkaa ja ajankohtaisia 
kysymyksiä 

Globaaliin vastuuseen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä 

T10 Erilaisten ihmisten kohtaamiseen 
rohkaiseminen elämän aikana 

L6 Maailmankuvan muuttuminen elämän 
aikana ja ortodoksinen ihmiskuva sen 
tukena  
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ISLAM USKONTO 
 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset 

opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri 

uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

 

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. 

 

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.  

 

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 
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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.  

 

Kaikkien uskontojen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

T1 ohjata oppilasta 
havaitsemaan uskonnon 
ja kulttuurin vuorovaikutus 
sekä tunnistamaan 
uskontoon liittyvä 
monimuotoisuus 

S1, S2 Uskontojen merkityksen 
hahmottaminen 
kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä 
uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä 
kulttuurissa. 

T2 ohjata oppilasta 
syventämään tietojaan  
opiskeltavasta uskonnosta 
ja sen vaikutuksista 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitseminen 

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa 
uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän 
tuntee uskonnon perusopetukset sekä 
osaa mainita tärkeimmät lähteet.  

T3 ohjata oppilasta 
perehtymään uskontoihin 
ja katsomuksiin eri puolilla 
maailmaa sekä 
uskonnottomuuteen  

S2 Maailmanuskontojen ja 
erilaisten katsomusten 
tunteminen  

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot 
suurista maailmassa vaikuttavista 
uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Hän 
osaa kuvailla uskonnoissa ja 
katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. 

T4 ohjata oppilasta 
tuntemaan eri uskontojen 
ja katsomusten tapoja ja 
symboleita sekä 
tunnistamaan 
uskonnollisia aiheita 
mediassa, 
maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 

S1-S3 Uskonnon ja kulttuurin 
lukutaito 

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden 
tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa 
esimerkkejä uskonnollisista aiheista 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 

T5 ohjata oppilasta 
havaitsemaan ja 
arvioimaan erilaisia 
argumentaation tapoja 
sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1, S3 Ajattelun ja 
vuorovaikutuksen taidot 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa 
esimerkkejä erilaisista argumentaation 
tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen 
kielen välisistä eroista.  

T6 ohjata oppilasta 
perehtymään eettisen 

S3 Etiikkaa koskeva tieto ja 
ihmisoikeusetiikka 

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan 
keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä 
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ajattelun keskeisiin 
käsitteisiin, 
ihmisoikeuksiin sekä 
opiskeltavan uskonnon ja 
muiden uskontojen ja 
katsomusten eettisiin 
periaatteisiin 

tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja 
kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. 
Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon 
sekä muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiä periaatteita. 

T7 auttaa oppilasta 
pohtimaan uskontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja 
ohjaajina 

S1, S3 Uskontojen ja 
katsomusten merkitys 
globaalisti 

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida 
uskontojen ja katsomusten 
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja ohjaajina. 

T8 rohkaista oppilasta 
pohtimaan ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien 
arvojen suhdetta niihin 

S1, S2, 
S3 

Eettinen ajattelu Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia 
elämänkysymyksiä ja osaa kertoa 
ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.   

T9 innostaa oppilasta 
tutkimaan omien 
valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja niiden 
vaikutusta hyvinvointiin ja 
kannustaa kestävään 
elämäntapaan 

S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden 
vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten 
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. 

T10 rohkaista oppilaita 
kohtaamaan erilaisia 
ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-S3  Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana itsearviointia. 
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ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 

Oppiaineen tehtävä 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää 

elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset nähdään kulttuurisina toimijoina, jotka itse 

tuottavat merkityksiä vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Erilaisia 

katsomuksia ja niiden käytäntöjä tarkastellaan yksilön, yhteisön ja kulttuuriperinnön 

vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä 

vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Opetuksessa ja opiskelussa on 

tärkeää sovittaa oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma mukaan opetukseen. 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa 

itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. 

Tavoitteena on kasvattaa oppilaista täysivaltaisia demokraattisia kansalaisia 

globalisoituvaan ja nopeasti muuttuvaan maailmaan. Elämänkatsomustiedon opetus on 

oppilaan monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. 

Lisäksi opetus kehittää oppilaan eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä 

oppimisen taitoja. Kriittinen ajattelu edellyttää avointa ja pohdiske-levaa näkökulmaa. 

Kriittinen ajattelu nähdään perusteita etsivänä ja itseään korjaavana. Oppilasta 

kannustetaan pohdiskeluun sekä etsimään ilmiöille perusteluita. Elämänkat-somustieto 

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 opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden kykyä 

oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja 

elämän-katsomuksen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon 

yleissivistävän tietoperustan laajentaminen sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat 

perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien 

löytämisessä. 
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Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja 

avoin oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja 

arvostetuksi ja näkee mahdollisuuden vaikuttaa omaan oppimiseensa. Erityisesti kunkin 

uuden ryhmän aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön 

rakentumista. Oppilaat käyttävät erilaisia digitaalisia sovelluksia osana oppimisympäristöä 

ja tulevaisuuden koulua. Elämänkatsomustiedon aiheita tarkastellaan erityisesti 

paikallisuuden, helsinkiläisyyden näkökulmasta.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Ohjauksen tavoitteena on myönteinen minäkuva sekä oppilaan osallisuuden 

vahvistaminen. 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. Keskeisiä 

käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdollista kaikille 

oppilaille.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin, 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 oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso elämänkatsomustiedon 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy 

kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan 
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muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 

riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta. 

Ilmiöoppiminen ja elämänkatsomustieto 

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, joka perustuu eri ilmiöiden tarkasteluun. 

Ilmiöitä tutkitaan monin eri tavoin. Elämänkatsomustiedon opiskelu mahdollistaa ilmiöiden 

opiskelun yli oppiainerajojen kaikkien oppiaineiden kanssa. Oppilaat osallistuvat 

tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, työtapojen 

valintaan sekä arviointiin. Työskentelyote on pohtiva, tarkasteleva ja 

vuorovaikutuksellinen.  

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilasta kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä sekä perustelemaan 

ajatuksiaan. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti 

kestävää elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. 

Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun 

kulttuuritarjontaan. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Oppilas etsii teknologian avulla tietoa teistisistä ja ateistista katsomuksista. 
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Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja 

tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista 

asioista. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus 

Oppilas ohjataan ymmärtämään, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa 

hankittua osaamista voidaan käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä 

tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. 

 

Vuosiluokan 7. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T7 Kannustaa oppilasta maailman 
moninaisuuden ja kaikkien 
yhdenvertaisen kohtelun 
ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. 

T10 Ohjata oppilas tuntemaan 
ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja 
ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys 
ja eettinen perusta. 

T5 Ohjata oppilasta tuntemaan 
katsomusvapaus ihmisoikeutena. 

L2 Perehdytään ihmisoikeuksiin ja ihmisten 
väliseen yhdenvertaisuuteen 

Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja 
ihmisoikeusloukkauksiin, esim. käsittelemällä 
holokaustia tai tutustumalla Amnesty 
Internationalin toimintaan. 

T8 Ohjata oppilasta huomaamaan 
eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 
ympäristöstään sekä kehittämään 
eettistä ajatteluaan. 

L7 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. 
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Vuosiluokan 8. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 Ohjata oppilasta tunnistamaan, 
ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia 
käsitteitä. 

T6 Ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia 
katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden 
taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
perusteita. 

L1 Perehdytään maailmankuvan ja 
maailmankatsomuksen käsitteisiin. 

Käydään oppilaan 
elämänkatsomuksen ja identiteetin 
rakentamista tukevia keskusteluja. 

T3 Ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia 
uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia ja 
niiden keskinäistä vuorovaikutusta. 

T4 Ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen 
ajattelun ja uskontokritiikin perusteita 

L5 Perehdytään teistisiin ja ateistiin 
katsomuksiin nykymaailmassa, 
esimerkiksi sekulaariin humanismiin ja 
maailman uskontoihin. 

T2 Ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin 
kulttuureihin ja perehtymään Unescon 
maailmanperintöohjelmaan 

L2 Perehdytään Unescon suojelemaan 
maailman kulttuuri- ja luonnon 
perintöön. 

Seurataan nyky- ja populaarikulttuurin 
ilmenemistä muun muassa mediassa 
ja taiteessa nuorten omista 
lähtökohdista. 

 

 

 

Vuosiluokan 9. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T8 Ohjata oppilasta huomaamaan 
eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 
ympäristöstään sekä kehittämään 
eettistä ajatteluaan. 

L5 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja 
pääsuuntiin. 

T9 Innostaa oppilasta pohtimaan 
omien valintojensa vaikutusta 
kestävään tulevaisuuteen paikallisesti 
ja globaalisti. 

L7 Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja arvoja: 
totuus, hyvyys, kauneus ja 
oikeudenmukaisuus. 
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Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta 
rikkautena, oikeutena ja eettisenä 
kysymyksenä. 

Pohditaan, mitä on kestävä elämäntapa. 

T8 Ohjata oppilasta huomaamaan 
eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 
ympäristöstään sekä kehittämään 
eettistä ajatteluaan. 

L5, L7 Perehdytään teon eettisen arviointiin, kuten 
tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen sekä teon 
seurauksiin nuorten arjessa esiintyvissä 
tilanteissa. 

Perehdytään sosiaalisessa mediassa 
esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä 
näkökulmasta. 

 

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

T1 ohjata oppilasta 
tunnistamaan, 
ymmärtämään ja käyttämään 
katsomuksellisia käsitteitä 

S1 Käsitteiden hallinta 
ja soveltaminen 

Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia 
käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä 
suhteita. 

T2rakentaa oppilaan 
kulttuurista yleissivistystä 
ohjaamalla oppilasta 
tutustumaan erilaisiin 
kulttuureihin ja katsomuksiin 
ja perehtymään Unescon 
maailmanperintöohjelmaan 

S1 Kulttuurien ja 
katsomusten 
tunteminen 

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista 
kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas 
osaa kertoa Unescon 
maailmanperintöohjelman lähtökohdista 
ja nimetä joitain 
maailmanperintökohteita. 

T3 ohjata oppilasta 
tuntemaan erilaisia 
uskonnottomia ja 
uskonnollisia katsomuksia, 
niiden keskinäistä 
vuorovaikutusta sekä tiedon 
ja tutkimuksen roolia 
katsomusten arvioinnissa 

S1 Erilaisten 
katsomusten 
tunteminen ja 
vertailu  

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 

T4 ohjata oppilasta 
tutkimaan uskonnollisen 
ajattelun ja uskontokritiikin 
perusteita 

S1, S3 Uskonnollisen 
ajattelun ja 
uskontokritiikin 
tunteminen 

Oppilas osaa selittää uskonnollisen 
ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä 
uskontokritiikin pääpiirteistä. 

T5 ohjata oppilasta 
tuntemaan katsomusvapaus 
ihmisoikeutena sekä 
katsomusvapauden 
turvaamisen kansallisia ja 
kansainvälisiä keinoja 

S1, S3 Katsomusvapauden 
merkityksen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja 
joistakin katsomusvapauden 
turvaamisen mekanismeista sekä niiden 
puutteista erilaisissa tilanteissa. 

T6 ohjata oppilasta 
hahmottamaan erilaisia 
katsomuksellisia ratkaisuja 
sekä niiden taustalla olevia 
yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
perusteita  

S1, S2, 
S3 

Katsomuksellisten 
valintojen 
perusteiden 
tarkastelu 

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten 
katsomuksellisten valintojen taustalla 
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
perusteita.  
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T7 kannustaa oppilasta 
maailman moninaisuuden ja 
kaikkien yhdenvertaisen 
kohtelun hyväksymiseen ja 
ymmärtämiseen  

S1, S2, 
S3 

Monikulttuurisuu-
den ja 
yhdenvertaisuuden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta 
ja antaa esimerkkejä ihmisten 
yhdenvertaisesta kohtelusta  

T8 ohjata oppilasta 
huomaamaan eettisiä 
ulottuvuuksia elämästään ja 
ympäristöstään sekä 
kehittämään eettistä 
ajatteluaan 

S2, S3 Eettisen ajattelun 
taidot 

Oppilas osaa käyttää eettistä 
käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä  

T9 innostaa oppilasta 
pohtimaan omien 
valintojensa vaikutusta 
kestävään tulevaisuuteen 
paikallisesti ja globaalisti  

S1, S2, 
S3 

Kestävän 
elämäntavan 
periaatteiden 
tunteminen  
 

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon 
ja yhteiskunnan kestävään 
tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja 
tarkastella kestävän elämäntavan 
merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas 
tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja 
globaalisti. 

T10 ohjata oppilas 
tuntemaan ihmisarvon, 
ihmisoikeuksien ja ihmisten 
yhdenvertaisuuden merkitys 
ja eettinen perusta 

S2, S3 Eettisen ajattelun 
taidot 

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät 
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen 
liittyvät käsitteet ja perustella 
ihmisoikeuksien merkitystä. 
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HISTORIA 
 

Oppiaineen tehtävä 

Historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaan historiatietoisuutta, herättää oppilaan 

kiinnostus menneisyyden tapahtumiin sekä ilmiöihin. Historia auttaa oppilasta 

ymmärtämään menneisyyttä, nykyisyyttä ja yksilön merkitystä historiallisena toimijana. 

Historiaa opiskellessaan oppilas syventyy historian tutkimuksen perusteisiin ja tiedon 

luotattavuuden arviointiin. Historian kautta kehittyy oppilaan oivalluskyky. Hän tutustuu 

historiallisten tapahtumien taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja menneisyyden ihmisten 

toiminnan motiiveihin.  

Historian avulla oppilas rakentaa omaa identiteettiään ja perehtyy erilaisten kulttuurien 

alkuperään ja kehitykseen. Tämän avulla kehittyy oppilaiden kulttuurinen vuorovaikutus, 

ilmaisu ja erilaisuuden ymmärtäminen. Historia tukee myös oppilaan kasvua aktiiviseksi ja 

vastuulliseksi kansalaiseksi. Oppilaan oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

historia otetaan kiinteäksi osaksi historian opiskelua. Tämän tavoitteena on herättää 

oppilaan uteliaisuus omaa ja lähiympäristön menneisyyttä kohtaan.  

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. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

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 

ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. 

Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja 

tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.  
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Historian opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Koulutilojen 

lisäksi historian opetuksessa hyödynnetään koulun lähiympäristön tarjontaa (esimerkiksi 

historialliset rakennukset, museot, muistomerkit, lähialueen ihmiset, kansalaisjärjestöt, 

kaupunginosaseurat). Helsingin ja pääkaupunkiseudun laajaa historiallista ja kulttuurista 

tarjontaa hyödynnetään aktiivisesti.  

Sähköisiä oppimisympäristöjä, uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa 

pyritään käyttämään monipuolisesti historian opetuksessa. Oppimisvälineinä 

hyödynnetään myös oppilaiden omia sähköisiä laitteita kuten puhelimia ja tabletteja. 

Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa myös draaman, elokuvien, pelien ja kirjallisuuden 

avulla. Näiden avulla oppilas kehittää monipuolisesti omaa identiteettiään, kriittistä 

arviointikykyä ja historiallisen ajattelun taitoja. 

Historialliset ilmiöt tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden oppiaine- ja vuosiluokkarajat 

ylittävään yhteistyöhön. Oppilaat osallistuvat ilmiöiden valintaan, suunnitteluun, työtapojen 

valintaan sekä arviointiin. Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään historiatieteelle 

tyypillisiä menetelmiä.  

Historiassa voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä muiden oppiaineiden kuten äidinkielen ja 

kirjallisuuden kanssa. Erilaisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen sekä suullinen ja 

kirjallinen käsitteiden avaaminen tarjoavat hyvän mahdollisuuden oppiainerajat ylittävään 

yhteistyöhön.  

Historian työtavoissa korostuvat ennen kaikkea oppilaslähtöiset tutkivat työtavat, 

vuorovaikutuksellisuus, elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö 

äidinkielen kanssa vahvistaa oppilaan tekstin ymmärtämistä, tiedon soveltamista ja 

vertailua. Myös muiden oppiaineiden kanssa tehtävä yhteistyö syventää historian 

opiskelua ja tekee siitä elämyksellisempää ja toiminnallisempaa.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Vuosiluokilla 7-9 vahvistetaan tutkivaan oppimiseen liittyviä taitoja: lähteiden vertailua, 

tutkimuskysymysten asettamisesta ja omien tulkintojen tekemistä. Oppilaita ohjataan 

kirjallisen ilmaisemisen lisäksi eläytymään historiallisiin tapahtumiin esimerkiksi draaman 

ja kuvallisen ilmaisun keinoja hyödyntäen.  
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Historian opiskeluun soveltuvia oppimisstrategioita ja erilaisia käsitteitä syvennetään. 

Havainnollistamisessa apuna käytetään kuvia, videoita, karttoja ja kaavioita. Tarvittaessa 

historian tekstejä yksinkertaistetaan ja käsitteitä avataan oppilaiden yksilölliset tarpeet, 

kielellinen tausta ja oppimistyylit huomioiden. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, 

käsitekarttoja ja tukisanalistoja. Oppilaan opiskelua voidaan tukea oman äidinkielen 

tunneilla, S2-opetuksessa tai samanaikaisopetuksessa. Mahdollisuus syventymiseen ja 

yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon historian opiskelussa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Historian arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten kirjallisten, 

suullisten ja kuvallisten tuotosten arviointiin. Ohjaava, kannustava ja jatkuva palaute sekä 

itse- ja vertaisarviointi rohkaisevat oppilasta omiin tulkintoihin ja näkemystensä 

argumentointiin. 

Sisältöjen yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon 

soveltamiseen sekä historiallisen ajattelun kehittymiseen ja hallintaan. Pääpaino 

historiassa on suurten linjojen ja historian syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisessä. 

Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset 

työskentelyn ja tuottamisen tavat.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla jokaisen oppilaan osaamisen taso historian valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Historian osaamisen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, 

jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen ajattelun vahvistamiseen. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 

ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 
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Ilmiöoppiminen ja historia 

Historia on oppiaine, jonka kautta on hyvä tutustua ympäröivän maailman ja yhteiskunnan 

todellisiin ilmiöihin eri näkökulmista. Yhteistyötä eri oppiaineiden ja luokka-asteiden välillä 

on syytä harjoittaa. Oppilaat osallistuvat tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, 

oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, työtapojen valintaan sekä arviointiin. 

Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään historiatieteelle tyypillisiä menetelmiä. Tiivis 

yhteistyö yksittäisten oppiaineiden kuten äidinkielen ja kirjallisuuden tai muiden yläkoulun 

oppiaineiden kanssa (esim. maantieto, katsomusaineet, taito- ja taideaineet, 

yhteiskuntaoppi) tarjoavat hienon mahdollisuuden oppiainerajat ylittävään rikastuttavaan 

yhteistyöhön. Äidinkielen kanssa tehtävä yhteistyötä voi olla esimerkiksi historiaan liittyvien 

tekstien ymmärtämistä, tuottamista ja vertailua. Historian ja muiden oppiaineiden yhteistyö 

syventää historian ymmärtämistä ja tulkintojen tekemistä ja tekee historian opiskelusta 

samalla elämyksellisempää ja toiminnallisempaa.  

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet historian näkökulmasta 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

x Oppilas oppii historian käsitteitä, erilaisten lähteiden ja näkökulmien tulkintaa sekä 

vertailua. Tavoitteena on ohjata oppilaita oivallusten tekemiseen, kriittiseen 

ajatteluun ja asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden huomaamiseen.  

x Ajattelun taitoja kehitetään luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja 

yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten 

tekemiseen. 

x Historian opetuksessa syvennetään taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin 

vastauksia yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä 

hyödyntäen.  

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

x Historiassa tuetaan oman oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin muodostumista ja 

kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien 

kunnioittamiselle. 
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x Oppilasta ohjataan tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöään sekä 

pohtimaan omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa. Historian kautta tutustutaan 

oman kouluyhteisön ja lähialueen kulttuuriin ennen ja nyt.  

x Oppilas perehtyy erilaisten kulttuurien alkuperään ja kehitykseen. Tämä tarjoaa 

hyvän mahdollisuuden oppilaiden kulttuuriseen vuorovaikutukseen ja ilmaisuun 

sekä keskinäisen ymmärryksen ja arvostuksen lisäämiseen. Helsingin moninaiset 

kulttuuriset lähtökohdat nähdään positiivisena voimavarana ja arjen kulttuuria 

kohtaamisia hyödynnetään kaikessa historian opiskelussa.  

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

x Oppilas oppii eläytymään ja ymmärtämään menneisyyden ihmisten toimintaa, 

ajattelua ja selviytymistä eri historiallisina aikoina. Oppilas ymmärtää olevansa osa 

tätä jatkumoa.  

x Historian kautta oppilas pääsee pohtimaan menneisyyden ja nykyisyyden ihmisten 

valintojen merkityksen kestävän tulevaisuuden kannalta.  

x Oppilas hankkii tietoa teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla. 

Historian opiskelun kautta oppilasta opastetaan tietotekniikan monipuoliseen 

hyödyntämiseen sekä vastuullisen ja turvalliseen käyttöön.  

 

L4: – Monilukutaito 

x Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien 

kirjoa (esim. sanalliset tekstit, kaaviot, tilastot ja kuvat). Oppilaiden taitoa hakea 

tietoa, lukea, arvioida, tulkita ja vertailla monenlaisia tekstejä syvennetään. Myös 

Helsingin kulttuurista moninaisuutta hyödynnetään tekstien ja kuvien valinnassa 

sekä niiden tulkinnassa.  

x Oppilaita kannustetaan hyödyntämään monipuolisesti erilaisia tiedon lähteitä 

(suulliset, audiovisuaaliset, painetut ja sähköiset lähteet). Oppilaita ohjataan myös 

erilaisten haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön.  

x Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa 

koulutyössä ja vapaa-ajallaan. Erilaisten tekstien ja esitysten tuottaminen edistää 

monilukutaidon kehittymistä.  
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L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

x Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä 

tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. 

Oppilas löytää itselleen sopivia oppimisstrategioita ja työtapoja.  

x Oppilas syventää osaamistaan erilaisten tekstien tuottamiseen ja käsittelyyn sekä 

kuvan, äänen, videon ja animaatioiden tekemiseen eri välineillä.  

x Oppilaita ohjataan tietotekniikan vastuulliseen ja turvalliseen hyödyntämiseen. He 

oppivat myös, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään 

tiedon häviämiseltä.  Oppilaat tutustuvat myös tietosuoja- ja 

tekijänoikeuskysymyksiin. 

x Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia. Tieto- ja 

viestintäteknologiaa voidaan harjoitella myös kansainvälisessä 

vuorovaikutuksessa. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

x Historian opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta 

työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää historiallista 

tietopohjaa. Oppilaita ohjataan tuntemaan lähialueen, Helsingin ja Suomen 

elinkeinoelämän historiaa ja erityspiirteitä.  Yhteistyö lähellä toimivien yritysten ja 

järjestöjen kanssa voi rikastuttaa opiskelua.  

x Historian työtapojen kautta oppilas harjoittelee myös työelämässä ja yrittämisessä 

tarvittavia taitoja, joita ovat esimerkiksi yhteistyö, vastuullinen ja pitkäjänteinen 

työskentely, tutkimuksellinen ote, syy-seuraus-suhteet ja työn tulosten arviointi. 

Samalla oppilaita kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä 

näkemään niiden merkityksen yhteiskunnan kannalta.  

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

x Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta 

yhteiskunnallisia asioita ja vaikuttamista kohtaan. Omassa luokkayhteisössään, eri 
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opiskelutilanteissa ja kouluyhteisössä oppilas pääsee harjoittelemaan 

osallistumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. 

x Oppilas oppii ymmärtämään yhteiskuntajärjestelmän merkityksen yksilön 

mahdollisten valintojen ja toiminnan kannalta. 

x Oppilas oppii ymmärtämään ihmisten roolia ympäristön muokkaajana 

menneisyydestä nykypäivään.  

 

Historian opetuksen tavoitteet 7. luokalla 

Historian opetuksen tuntimäärä on seitsemännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti. Alla olevassa 

taulukossa avataan historian opetuksen tavoitteet (T1-T12) ja sisällöt (S1-S2) 

seitsemännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät L1-L7 

viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty historian osalta edellisessä 

luvussa. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 Ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta tiedonalana ja 
identiteettiä rakentavana oppiaineena.  

L1-L5, L7 S1-S2 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä   
T2 Aktivoida oppilasta hankkimaan  historiallista tietoa sekä arvioimaan 
tiedonlähteiden luotettavuutta. 

L1, L3-L6 S1-S2 

T3 Auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri 
tavoin. 

L1, L4-L5 S2 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
T4 Vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä 
käsitteitä.  

L1, L4-L5 S1-S2 

T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten toimintaan ja päätöksentekoon 
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa.  

L1-L5 S1-S2 

T6 Auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja 
ilmiöille. 

L1-L2, L4-L5 S1-S2 

T7 Ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta. L1, L3-L5, L7 S1 
Historiallisen tiedon käyttäminen 
T8 Kannustaa oppilaita tulkintojen tekemiseen. L1-L7 S1-S2 
T9 Ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä. L1-L5 S1-S2 
T10 Ohjata oppilasta ohjataan selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan 
tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta.  

L1, L4-L5 S1-S2 

T11 Harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja 
muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta. 

L1, L4-L5 S2 

T12 Ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiantietämyksensä avulla. 

L1-L7 S1-S2 
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Historian opetuksen tavoitteet 8. luokalla 

Historian opetuksen tuntimäärä on kahdeksannella luokalla 1 vuosiviikkotunti. Alla 

olevassa taulukossa avataan historian opetuksen tavoitteet (T1-T12) ja sisällöt (S3-S4) 

kahdeksannella luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät L1-L7 

viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty historian osalta edellisessä 

luvussa. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 Ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta tiedonalana ja 
identiteettiä rakentavana oppiaineena.  

L1-L5, L7 S3 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
T2 Aktivoida oppilasta hankkimaan  historiallista tietoa sekä arvioimaan 
tiedonlähteiden luotettavuutta. 

L1, L3-L6 S3-S4 

T3 Auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita 
eri tavoin. 

L1, L4-L5 S3-S4 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
T4 Vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä 
käsitteitä.  

L1, L4-L5 S3-S4 

T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten toimintaan ja päätöksentekoon 
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa.  

L1-L5 S3-S4 

T6 Auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja 
ilmiöille. 

L1-L2, L4-L5 S3-S4 

T7 Ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta. L1, L3-L5, L7 S3-S4 
Historiallisen tiedon käyttäminen 
T8 Kannustaa oppilaita tulkintojen tekemiseen. L1-L7 S3 
T9 Ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä. L1-L5 S3-S4 
T10 Ohjata oppilasta ohjataan selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan 
tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta.  

L1, L4-L5 S3-S4 

T11 Harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä 
ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta. 

L1, L4-L5 S3-S4 

T12 Ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiantietämyksensä avulla. 

L1-L7 S4 

 

Historian opetuksen tavoitteet 9. luokalla 

Historian opetuksen tuntimäärä on yhdeksännellä luokalla 2 vuosiviikkotuntia. Alla 

olevassa taulukossa avataan historian opetuksen tavoitteet (T1-T12) ja sisällöt (S4-S6) 

yhdeksännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. Merkinnät L1-L7 

viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty historian osalta edellisessä 

luvussa. 
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Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 Ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta tiedonalana ja 
identiteettiä rakentavana oppiaineena.  

L1-L5, L7 S4-S6 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
T2 Aktivoida oppilasta hankkimaan  historiallista tietoa sekä arvioimaan 
tiedonlähteiden luotettavuutta. 

L1, L3-L6 S4, S6 

T3 Auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita 
eri tavoin. 

L1, L4-L5 S5-S6 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
T4 Vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä 
käsitteitä.  

L1, L4-L5 S4-S6 

T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten toimintaan ja päätöksentekoon 
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa.  

L1-L5 S4, S6 

T6 Auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja 
ilmiöille. 

L1-L2, L4-L5 S4-S6 

T7 Ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta. L1, L3-L5, L7 S4-S6 
Historiallisen tiedon käyttäminen 
T8 Kannustaa oppilaita tulkintojen tekemiseen. L1-L7 S4-S6 
T9 Ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä. L1-L5 S4-S6 
T10 Ohjata oppilasta ohjataan selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan 
tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta.  

L1, L4-L5 S4, S6 

T11 Harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä 
ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta. 

L1, L4-L5 S4-S6 

T12 Ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiantietämyksensä avulla. 

L1-L7 S4-S6 

 

Historian opetuksen sisällöt 

Historian sisältöalueita voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehittyminen: 

x Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon 

suhdetta sekä maailmaa. 

x Tutustutaan 1800-luvun sääty-yhteiskuntaan. 

 

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa 

x Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä 

siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.  

x Tutustutaan 1800-luvun maailmaan ja sen kansoihin sekä imperialismin historiaan. 
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S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: 

x Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian 

ajalla. 

x Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa itsenäisen 

Suomen alkutaipaleeseen.  

 

 

S4 Suurten sotien aika: 

x Perehdytään toiseen maailmansotaa, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen 

erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.  

x Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin 

sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.   

 

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen:  

x Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria kansallisesti ja 

globaalisti.   

x Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen 

muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen. 

 

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: 

x Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä 

uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 
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Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

 

Historian opetuksen 
tavoitteena on 

Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 ohjata oppilasta 
kiinnostumaan syvällisemmin 
historiasta tiedonalana ja 
identiteettiä rakentavana 
oppiaineena  

S1–S6  Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen periaatteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana itsearviointia. 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
T2 aktivoida oppilasta 
hankkimaan historiallista tietoa 
sekä arvioimaan tiedonlähteiden 
luotettavuutta 

S1–S6 Historiatiedon 
hankkiminen 

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista 
historian tiedonlähteistä ja havaitsee 
niiden luotettavuudessa eroja.  

T3 auttaa oppilasta 
ymmärtämään, että historiallista 
tietoa voidaan tulkita eri tavoin 

S1–S6 Lähteiden 
tulkitseminen  

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia 
lähteitä.  

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
T4 vahvistaa oppilaan kykyä 
ymmärtää historiallista aikaa ja 
siihen liittyviä käsitteitä 

S1–S6 Kronologian  
ymmärtäminen 

Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa 
asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden 
avulla aikajärjestykseen. 

T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen 
toimintaan ja päätöksentekoon 
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa 
historiallisissa tilanteissa 

S1–S6 Historiallinen 
empatia  

Oppilas pystyy asettautumaan 
menneen ajan ihmisen asemaan ja 
kuvailemaan tämän toiminnan 
motiiveja.  
 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan 
erilaisia syitä historiallisille 
tapahtumille ja ilmiöille 

S1–S6 Syy- ja seuraus-
suhteiden 
ymmärtäminen 
historiassa  

Oppilas osaa erotella historiallisia 
tapahtumia tai ilmiöitä selittävät 
tekijät vähemmän tärkeistä.  

T7 ohjata oppilasta 
analysoimaan historiallista 
muutosta ja jatkuvuutta 

S1–S6 Muutoksen ja 
jatkuvuuden 
ymmärtäminen  

Oppilas osaa selittää, miksi joillain 
elämänalueilla toimittiin ennen 
samoin tai toisin kuin nykyään. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 
T8 kannustaa oppilasta 
tulkintojen tekemiseen 

S1–S6 Historian 
tulkitseminen 

Oppilas osaa muodostaa historian 
tapahtumista ja ilmiöistä omia 
perusteltuja tulkintoja.  

T9 ohjata oppilasta selittämään 
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä 

S1–S6 Ihmisen toiminnan 
selittäminen 

Oppilas osaa kuvailla ihmisen 
toiminnan tarkoitusperiä.  

T10  ohjata oppilasta 
selittämään, miksi historiallista 
tietoa voidaan tulkita ja käyttää 
eri tavoin eri tilanteissa ja 
arvioimaan kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta  

S1–S6 Historiallisten 
tulkintojen 
selittäminen ja 
arvioiminen 

Oppilas osaa arvioida historian 
tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen 
tulkintojen luotettavuutta. 

T11 harjaannuttaa oppilasta 
käyttämään erilaisia lähteitä, 
vertailemaan niitä ja 
muodostamaan oman 
perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta 

S1–S6 Historiatiedon 
tuottaminen 

Oppilas osaa vastata menneisyyttä 
koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri 
lähteistä saamaansa informaatiota. 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan 
tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiatietämyksensä avulla  

S1–S6 Historiatietoisuus Oppilas osaa kuvailla, miten 
menneisyyden tulkinnoilla 
perustellaan tulevaisuuden valintoja  
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YHTEISKUNTAOPPI 
 

Oppiaineen tehtävä 

Yhteiskuntaoppi on oppiaine, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua oma asemansa 

yhteiskunnassa tiedostavaksi aktiiviseksi kansalaiseksi. Oppilaalla on mahdollisuus 

vaikuttaa yhteisiin asioihin eri tavoin. Hän ymmärtää myös omien valintojensa vaikutuksen. 

Oppilas kiinnostuu ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja niiden vaikutuksista 

omaan elämäänsä. Hän kykenee arvioimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa 

kriittisesti yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin henkilökohtaisella, paikallisella ja 

globaalilla tasolla. Oppilaita ohjataan näkemään erilaisten mielipiteiden ja arvojen vaikutus 

valittuihin toimintatapoihin. Oppilas ymmärtää päätösten merkityksen eri ihmisryhmien ja 

yhteisöjen kannalta. 

Helsinki tarjoaa hyvät mahdollisuudet perehtyä esimerkiksi erilaisiin ammatteihin, 

päätöksentekoon eri tasoilla sekä tutustua erilaisiin yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin. 

Helsingissä on lukuisia erilaisia vaikuttamisen, talouskasvatuksen ja yrittäjyyden työkaluja, 

joita voi käyttää opetuksen apuna. Yhteiskuntaopissa päätöksenteon, vaikuttamisen ja 

yrittämisen taitoja pääsee hyvin harjoittelemaan luokkahuoneen ulkopuolella, 

kosketuksessa ympäröivään lähiyhteisöön, kaupunkiin ja koko yhteiskuntaan.  

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.  

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. 
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Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia 

toiminnallisia työtapoja. Yhteiskuntaopin opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia 

oppimisympäristöjä. Yhteiskuntaopin opiskelussa keskeistä on ajankohtaisten asioiden ja 

tapahtumien seuraaminen eri tiedotusvälineissä ja niiden analysointi. Vuorovaikutus 

yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Koulutilojen lisäksi 

yhteiskuntaopin opetuksessa hyödynnetään koulun, lähiympäristön ja koko Helsingin 

tarjontaa (esimerkiksi oppilaskunta ja erilaiset osallisuusryhmät, yritykset, lähialueen 

ihmiset, kansalaisjärjestöt, kaupunginosaseurat, käräjäoikeus, eduskunta, kaupungintalo).  

Sähköisiä oppimisympäristöjä, uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa 

pyritään käyttämään monipuolisesti yhteiskuntaopin opetuksessa. Oppimisvälineinä 

hyödynnetään myös oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita. Yhteiskuntaopin työtavoissa 

korostuvat ennen kaikkea oppilaslähtöiset työtavat, vuorovaikutuksellisuus, 

elämyksellisyys ja toiminnallisuus. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Vuosiluokilla 7-9 syvennetään aiemmin opittuja yhteiskuntaopin tietoja ja taitoja. Keskeistä 

on oppilaan kommunikoinnin taitojen, osallisuuden ja yhteistyötaitojen vahvistaminen. 

Yhteiskuntaopissa tuetaan oppilaan kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi ja eri yhteisöjen 

jäseneksi. Oppilasta ohjataan vastuulliseen rahankäyttöön ja tulojen ja menojen hallintaan 

sekä talouden peruskäsitteiden hallintaan. Oppilaita ohjataan ymmärtämään erilaisia 

näkökulmia, toimimaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnassa, ilmaisemaan ja 

perustelemaan mielipiteitään sekä hankkimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa. 

Opiskeluun soveltuvia oppimisstrategioita ja erilaisia käsitteitä syvennetään. 

Havainnollista-misessa apuna käytetään kuvia, videoita, karttoja ja kaavioita. Tarvittaessa 

tekstejä yksinkertaistetaan ja käsitteitä avataan oppilaiden yksilölliset tarpeet, kielellinen 

tausta ja oppimistyylit huomioiden. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, käsitekarttoja 

ja tukisanalistoja.  

Yhteiskuntaopin opiskelua ja ymmärtämistä voidaan tukea myös oppilaan oman 

äidinkielen tunneilla, S2-opetuksessa tai samanaikaisopetuksessa. Näillä tunneilla voidaan 
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esimerkiksi tuoda esille erilaisia opiskeltavaa teemaa tukevia lukustrategioita, käsitteitä ja 

tekstejä. Mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon.  

Erityistä huomiota käytetään siihen, miten historian ja yhteiskuntaopin opiskelu 

vuosiluokilla 7-9 tukevat toisiaan. Tavoitteena on se, että eri teemojen syntyä käsitellään 

historian opinnoissa ja samojen teemojen nykytilaa yhteiskuntaopin opinnoissa saman 

vuosiluokan aikana. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. 

Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa 

lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista 

osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja 

tuottamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista 

kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat 

oppivat rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla 

tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa 

otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas 

saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 

osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Yhteiskuntaopin arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten 

kirjallisten, suullisten ja kuvallisten tuotosten arviointiin. Myös kannustava ja jatkuva 

palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ovat tärkeässä roolissa yhteiskuntaopin oppimisen 

kannalta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota yhteiskunnallisen tietojen ja taitojen 
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soveltamiseen sekä oppilaan oman yhteiskunnallisen käsityksen ja ajattelun 

rakentumiseen. 

 

Ilmiöoppiminen ja yhteiskuntaoppi 

Yhteiskuntaoppi on oppiaine, jonka kautta on hyvä tutustua ympäröivän maailman ja 

yhteiskunnan todellisiin ilmiöihin eri näkökulmista. Yhteiskuntaopin sisältöalueista, joita 

ovat arkielämä ja oman elämänhallinta, demokraattisen yhteiskunnan toiminta, aktiiviseen 

kansalaisuus ja vaikuttaminen sekä taloudellinen toiminta on helppo nostaa monia 

todellisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Rikastuttavaa yhteistyötä eri oppiaineiden, luokka-

asteiden ja lähiyhteisöjen kanssa on helppo toteuttaa. Oppilaat osallistuvat tarkasteltavien 

ilmiöiden valintaan, oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, työtapojen valintaan sekä 

arviointiin.   

Myös tiivis työskentely yksittäisten tai useampien oppiaineiden kanssa tarjoaa 

mahdollisuuden oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön. Tämä yhteistyö onnistuu esimerkiksi 

äidinkielen, matematiikan, historian ja katsomusaineiden kanssa. Yhteiskuntaopin sekä 

taito- ja taideaineiden yhteistyö syventää yhteiskunnallista ymmärrystä ja tekee 

yhteiskuntaopin opiskelusta samalla elämyksellisempää ja toiminnallisempaa. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

x oppilas syventyy yhteiskuntaoppiin oppiaineena ja sille ominaisiin 

opiskelustrategioihin. 

x oppilaan kriittinen ajattelu kehittyy. 

x oppilaan asioiden välisten yhteyksien havainnoimiskyky kehittyy. 

x oppilas opettelee tiedon rakentamista. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

x oppilas oppii keskustelemaan yhteiskunnallisista kysymyksistä ja perustelemaan 

näkemyksensä. 
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x oppilas tutustuu lähialueen toimijoihin ja erilaisiin kieli- ja kulttuuriryhmiin 

Suomessa. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

x Oppilas oppii kantamaan vastuuta itsestä ja muista.  

x Oppilaan kyky suunnitella omaa tulevaisuuttaan kehittyy. 

x Oppilas oppii toimimaan eettisesti ja ekologisesti arjen valinnoissaan.  

x Oppilas hallitsee rahankäyttöään. 

 

L4 – Monilukutaito 

x Oppilas harjaantuu erilaisten tekstien ja kuvien sekä mainosviestien tulkinnassa. 

x Oppilas oppii arvioimaan kriittisesti eri toimijoiden tuottamaa tietoa ja soveltamaan 

sitä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

x Oppilas tutustuu erilaisten taloudellisten laskureiden käyttöön. 

x Oppilas harjoittelee monipuolista tiedonhankintaa ja lähdekritiikkiä. 

x Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä ja esityksiä. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

x Oppilas tutustuu yrittäjyyteen, työelämään ja elinkeinoihin. 

x Oppilas tutustuu yrittämiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

x Oppilas tutustuu lähialueen yrityksiin. 

x Oppilas harjoittelee opiskeluprosessin suunnittelua, toteutusta ja arviointia. 
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L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

x Oppilaasta kasvaa aktiivinen toimija, joka tuntee vaikutusmahdollisuutensa ja 

osallistuu päätöksentekoon ja kehittää omaa lähiyhteisöään. Vaikuttamisessa hän 

huomioi eettiset näkökulmat.  

x Oppilas tutustuu erilaisiin vaikuttamisen tapoihin. 

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet 7 luokalla 

Yhteiskuntaopin opetuksen tuntimäärä on seitsemännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti. Alla 

olevassa taulukossa avataan yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet (T1-T4, T6) ja sisällöt 

(S1-S3) seitsemännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty 

yhteiskuntaopin osalta edellisessä luvussa. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään 
yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana 

L1, L4-L5, L7 S1-S3 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

L1-L2, L4-L7 S2 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, 
ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään 
tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta  

L2-L5, L7 S2 

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  

L1-L7 S1, S3 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri 
yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. 

L2, L4-L5 S2-S3 

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet 8 luokalla 

Yhteiskuntaopin opetuksen tuntimäärä on kahdeksannella luokalla 1 vuosiviikkotunti. Alla 

olevassa taulukossa avataan yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet (T1-T4, T6-T7, T9) ja 

sisällöt (S1-S3) kahdeksannella luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty 

yhteiskuntaopin osalta edellisessä luvussa. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään 
yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana 

L1, L4-L5, L7 S1-S3 
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T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

L1-L2, L4-L7 S1-S3 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, 
ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan 
suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta 

L2-L5, L7 S1-S2 

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 

L1-L7 S1-S3 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri 
yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. 

L2, L4-L5 S2-S3 

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 

L1, L4, L7 S2-S3 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, 
osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä 
käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä 
muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa 

L1, L4-L7 S2-S3 

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet 9 luokalla 

Yhteiskuntaopin opetuksen tuntimäärä on yhdeksännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti. Alla 

olevassa taulukossa avataan yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet (T1-T5, T7-T9) ja 

sisällöt (S2-S4) yhdeksännellä luokalla. Sisällöt on selitetty taulukon jälkeen tarkemmin. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja ne on selitetty 

yhteiskuntaopin osalta edellisessä luvussa. 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan 
ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana 

L1, L4-L5, L7 S2-S4 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

L1-L2, L4-L7 S2-S4 

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 

L1-L7 S2-S4 

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi 
taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan 

L1, L4, L6, L7 S3-S4 

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 

L1, L4, L7 S2-S3 

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden 
hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

L2, L4, L6, L7 S4 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, 
osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä 
käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä 
muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa 

L1, L4-L7 S2-S4 
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Yhteiskuntaopin opetuksen sisällöt: 

S1 – Arkielämä ja oman elämän hallinta:  

x oman elämän hallinta  

x oman ja lähiyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 

x kansalaisen vastuut, velvollisuudet ja oikeudet 

x oman talouden hallinta 

x työelämään ja elinkeinoihin tutustuminen 

 

S2 – Demokraattinen yhteiskunta:  

x ihmisoikeudet ja kansainväliset sopimukset sekä vähemmistöryhmät. 

x demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteet 

x yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö 

x päätöksenteko Suomessa ja kansainvälisesti 

x mielipiteiden kanavoituminen yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan 

toiminnaksi 

 

S3 – Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen 

x yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja niiden harjoittelu autenttisissa tilanteissa 

x työelämätaidot 

 

S4 – Taloudellinen toiminta 

x talouden toiminnan perusteet ja vaikutukset paikallisesti, kansallisesti ja 

kansainvälisesti. 

x talouden ilmiöt ja peruskäsitteet 

x erilaiset taloudelliset toimijat 

x työ, ammatit ja yrittäjyys 

x talouden toiminta eettisestä, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta 
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Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

Opetuksen tavoite Sisällöt 
Arvioinnin 

kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet 
T1 ohjata oppilasta 
syventämään 
kiinnostustaan 
ympäröivään yhteiskuntaan 
ja vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta 
yhteiskuntaoppiin 
tiedonalana  

S1–S4  Ei käytetä arvosanan muodostumisen 
periaatteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

T2 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin kysymyksiin  

S1-S4  Ei käytetä arvosanan muodostumisen 
periaatteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  
T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
oikeusvaltion periaatteita, 
ihmisoikeuksien 
yleismaailmallista 
merkitystä sekä 
syventämään tietojaan 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän 
toiminnasta 

S2, S3 Oikeusvaltion 
periaatteiden ja 
toiminnan 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvailla ja selittää 
ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion 
keskeisiä periaatteita sekä 
suomalaisen oikeusjärjestelmän 
rakennetta ja toimintaa. 

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  

S1–S3 Yhteiskuntaa, 
mediaa, taloutta 
ja taloudenpitoa 
koskevat tiedot ja 
taidot  

Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, 
talouden ja median toimintaa sekä 
tarkastella niihin liittyvää julkista 
keskustelua.  

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  
T5 rohkaista oppilasta 
kehittymään yritteliääksi ja 
vastuulliseksi 
taloudelliseksi toimijaksi, 
joka hahmottaa yrittäjyyttä 
ja työelämää, tuntee niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia 
ja osaa suunnitella omaa 
tulevaisuuttaan  

S1, S4 Yrittäjyys- ja 
työelämätaidot  

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja 
yrittäjyyden yhteiskunnallista 
merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia myös oman 
tulevaisuutensa kannalta 

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
yhteiskunnallista toimintaa 
sekä eri yhteisöjä ja 
vähemmistöryhmiä 

S1–S3 Eri yhteisöjen ja 
vähemmistöjen 
tarkastelu  

Oppilas pystyy tarkastelemaan ja 
keskustelemaan erilaisista yhteisöistä 
ja vähemmistöistä rakentavasti ja 
jäsentyneesti.  
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monipuolisesti ja 
avarakatseisesti 
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 

S1–S3 Yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
periaatteiden 
hahmottaminen 
sekä 
demokraattisten 
pelisääntöjen ja 
toimintatapojen 
tunteminen  

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
poliittisesta päätöksenteosta, 
vallankäytöstä, yhteiskunnan 
rakenteista ja toiminnasta sekä 
paikallisella, kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla, että globaalisti sekä 
toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen 
demokraattisten pelisääntöjen ja 
toimintaperiaatteiden mukaisesti.  

T8 ohjata oppilasta 
talouden perusteiden 
ymmärtämiseen, oman 
talouden hallintaan ja 
vastuulliseen 
kuluttamiseen kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti  

S1, S4 Talouden 
perusteiden 
hahmottaminen  

Oppilas osaa perustella säästämisen, 
sijoittamisen ja kuluttamisen 
merkityksen sekä omassa elämässään 
että kansantaloudessa. 

T9 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
näkemyksiään, 
osallistumaan 
yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja keskusteluun 
sekä käyttämään 
mediataitojaan ja tietojaan 
yhteiskunnasta omien 
käsitystensä 
muodostamisessa ja 
kansalaisena toimimisessa 

S1–S4 Yhteiskunnallinen 
ajattelu, 
osallistumis- ja 
vaikuttamistaidot  

Oppilas osaa ilmaista perustellun 
mielipiteensä tarkoituksenmukaisin 
keinoin, käyttää erilaisia 
vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti 
osallistuvana kansalaisena 
lähiyhteisössä.  
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MUSIIKKI 

 

Yleistä oppiaineesta 

Opetuksen perusta on musiikkielämys, jonka kautta pyritään oman musiikillisen 

ilmaisukyvyn kehittämiseen sekä läpi elämän jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. 

Tämä mahdollistaa puitteet oppilaan tunne-elämän, psyyken ja sosiaalisuuden kasvulle ja 

täten oman elämän monipuoliselle rikastumiselle. 

 

Oppiaineen tehtävä 

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen 

ilmaisuun 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 ennakkoluulotonta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen 

monimuotoisuuteen. 

Toiminnallinen musiikin opetus edistää oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen 

kehittymistä, oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja yhteistyötaitoja. Näitä vahvistetaan 

ottamalla huomioon oppilaiden musiikillisen kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 

eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä myös koulun ulkopuolella tapahtuma 

toiminta (esim. opintoretket tai vaikkapa esiintyminen esim. vanhainkodissa). Oppilaiden 

ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti ja johdonmukaisesti 

mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen, sanojen 

riimittelyyn, esiintymiskoulutukseen ja muuhun luovaan tuottamiseen (esim. 

musiikkiliikunnallinen esitys). 

 

Yhteys muihin oppiaineisiin 

Musiikki on luontevasti kytkettävissä kaikilla luokka-asteilla biologiaan (ekologiset laulut), 

historiaan ja yhteiskuntaoppiin (yhteiskunnalliset ja – rauhanlaulut), liikuntaan 
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(musiikkiliikunnalliset esitykset), kuvataiteeseen (elokuvamusiikki ja sen laulut sekä 

kuvataideaiheiset oppilastyöt musiikista) ja tietysti kielten opetukseen (erikieliset laulut). 

 

Oppimisympäristöt ja työtavat 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin 

opiskelukokonaisuus, jossa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä 

yhteismusisointi ja musiikin kuuntelu on mahdollista ja oppilaat voivat rohkaistua siihen. 

Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun kannustava ilmapiiri sekä myönteiset 

musiikkikokemukset, - elämykset ja esiintymistilanteet innostavat ja rohkaisevat oppilaita ja 

innostavat heitä kehittämään osaamistaan edelleen.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Musiikin opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden hyvinkin erilaiset taidot, aikaisempi 

oppiminen ja erilaiset kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, soittimistoa ja oppilastöitä 

koskevat ratkaisut tehdään vahvasti oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin 

oppimista ja siitä nauttimista edistäviä yhteismusisointitilanteita, joihin jokainen oppilas voi 

osallistua omalla taitotasollaan jo opittua vahvistaen ja uutta omaksuen. Samalla 

vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, ryhmätyötaitoja, luokkatovereiden töitten arvostamista 

(vertaiskeskustelut) ja oma-aloitteisuutta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

Taideaineessa, kuten musiikki oppilas tarvitsee ennen kaikkea rohkaisevaa, kannustavaa 

palautetta sekä opettajalta että vertaisryhmältä. Tämä asettaa suuren vaatimuksen kyetä 

luomaan luokkatilanteeseen toisten töitä ja erilaisia musiikkimakuja – ja persoonia 

arvostava ja kunnioittava ilmapiiri, eritoten luovissa työmuodoissa, kuten esitykset 

ryhmälle. Opetuksessa hyödynnetään vahvasti vertaisosaamista ja opetellaan antamaan 

rakentavaa palautetta (vertaispalaute). 

Musiikin oppiminen on aina prosessi. Tätä musiikille ominaista prosessia voidaan hyvin 

hyödyntää ilmiöpohjaisessa opetuksessa muiden oppiaineiden kanssa ja arviointi on tällöin 

koko prosessi eikä pelkkä lopputulos. Ylipäätänsä koko musiikin arvioinnin keskiössä on 
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prosessiarviointi. Kaiken kaikkiaan musiikin arvioinnissa tulisi voida huomioida oppilaan 

mahdollisuus osoittaa musiikillista osaamistaan ja innostuneisuuttaan monin erilaisin 

yksilöllisin tavoin, kuten uusi OPS sen mahdollistaakin (esim. tanssi, sävellykset, 

musiikkiesitelmät ja - portfoliot, laulu – ja soittoesitykset). 

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opetus päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opetuksen 

päättyessä saavuttanut musiikin opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosan 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen ja aktiivisuuden taso musiikin 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen ja taitojen 

kypsyminen kehittyvät oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan 

muodostumisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. 

Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 

määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 

osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 

osalta. 

Yleisesti voidaan vielä todeta, että musiikkikasvatus edesauttaa oppilaan ihmisenä 

kasvamista ja oman kulttuuriperinnön sekä kansainvälisen kulttuuri-identiteetin 

niveltymistä. 

 

Yleistä vuosiluokkien 7-9 opetuksesta 

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikista innostumiseen, 

musiikilliseen kehittymiseen ja sen johdonmukaiseen syventämiseen ja maailmankuvan 

laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja 

jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita, kokemuksia ja muistoja. Oppilaiden toimijuutta ja 

ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin omaksuttuja taitoja. Lisäksi 

oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa ja työtapojensa suunnitteluun ja arviointiin. 

Heillä on mahdollisuus monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin 

tuottamiseen yksin ja/tai yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin 

taiteen ilmaisumuotoihin (esim. kuvataiteelliset aiheet musiikista ja musiikkiliikunnalliset 

työt). Käyttäessään tieto – ja viestintäteknologiaa oppilaat tutustuvat musiikin ja 

digitaalisen median käyttömahdollisuuksiin. 
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Musiikinopetuksen sisällöt 

S1 – Miten musiikissa toimitaan 

Opetuksessa on keskeistä ennen kaikkea oppilaan innostaminen, musiikillisten 

ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. 

Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja muita eri soittimia yhdistetään ja syvennetään 

yhteismusisointiin. 

 

S2 – Mistä musiikki muodostuu 

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja käsitteitä ja merkintätapoja. Taitojen kehittyessä 

niitä syvennetään ja sovelletaan yhteismusisoinnin tilanteissa. Kiinnitetään huomio myös. 

musiikilliseen tulkintaan. 

 

S3 – Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella käsitellään laajasti oppilaiden esille tuomia 

aihepiirejä (eriaiheiset oppilastyöt, ks. S4) ja musiikkiin ja kuunteluihin liittyviä kokemuksia, 

havaintoja ja muistoja. Ekologisia teemoja nousee myös esille laulumateriaalin kautta. 

Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden ja yhteiskunnallisten 

ilmiöiden välille (esim. yhteiskunnalliset - ja rauhanlaulut). 

 

S4 – Ohjelmisto 

Yhteiseen musisointiohjelmistoon ja kuunteluohjelmistoon valitaan tyylillisesti erilaisia 

lauluja eri vuosikymmeniltä ja kuunteluesimerkkejä ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt 

huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa ja – tekniikkaa harjoitetaan yksi – ja moniäänisten 

eriteemallisten laulujen, solististen harjoitteiden ja äänenavausten avulla. Ohjelmiston 

valinnassa huomioidaan oppilaita innostavat teokset ja tehtävät ja laulujen teemallinen 

monipuolisuus. 

Lisäksi ohjelmiston sisältöalueeseen kuuluvat erilaiset oppilaiden yksilö -, pari- tai 

ryhmätyöt musiikin erilaisista sisällöistä (musiikkiesitelmät ja portfoliot), omat luovat 

tuotokset, kuten musiikkiliikunnalliset tuotokset (tanssi), sävellystyöt (akustisesti tai 
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tietokoneohjelmalla laaditut), laulujen sanoituskokeilut, musiikkiin liittyvät kuvataiteelliset 

työt (maalaus, piirros, sarjakuva, video) tai musiikillinen esitys laulaen tai soittaen yksin tai 

ryhmässä. 

 

Musiikin tavoitteet 

Osallisuus 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän jäsenenä. 

 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjaa oppilasta äänenkäyttöön ja laulutaitoon sekä kehittämään taitojaan musisoivan 

ryhmän jäsenenä. 

T3 kannustaa ja innostaa oppilasta edelleen kehittämään yhteismusisointitaitojaan 

yhdistettynä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimiin. 

T4 rohkaisee oppilasta musiikkiliikunnalliseen ilmaisuun. 

T5 tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia musiikin elämykselliseen kuunteluun ja ohjaa ja 

kannustaa häntä avaamaan havaintojaan ryhmälleen. 

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjaa improvisoinnin 

kokeiluun, sovittamiseen, musiikillisiin kokeiluihin, säveltämiseen ja taiteidenväliseen 

työskentelyyn. 

T7 ohjaa oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan 

ilmaisulliseen käyttöön musiikin tekemisessä. 

 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 

T8 ohjaa oppilasta tarkastelemaan musiikkia taidelajina ja ymmärtämään, miten musiikkia 

käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa. 

T9 rohkaisee oppilasta vertaiskeskusteluun musiikista. 
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Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T10 ohjaa oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin, hyvinvointiin ja 

elämisenlaatuun. 

T11 ohjaa oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi – ja ääniympäristön 

turvallisuudesta. 

 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

T12 ohjaa oppilasta johdonmukaiseen ja säännölliseen musiikillisen osaamisen 

harjoitteluun, tavoitteelliseen kehittymiseen harjoittelussa sekä itsearviointiin. 

 

Tavoitteet 7 luokalla 

Alla olevassa taulukossa avataan musiikin opetuksen sisällöt ja tavoitteet T1-T12 

seitsemännellä luokalla. Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin ja niitä 

on sisällytetty pitkälti sisältöalueisiin. 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Opetuksen sisällöt 

T1-T2, T11-12 L1, L3 S1 Yhteismusisointia laulaen ja soittaen; eriteemallinen laulu kiertää 
maailmaa. Harjoitellaan äänenkäytön ja laulutaidon kehittämistä. 

T1-T8 T11 L2 S2 Musiikkikäsitteiden selkiinnyttämistä, musiikillisen tulkinnan 
syventämistä, kehittymistä yhteismusiikillisessa ilmaisussa. 

T1-T10 T12 L1, L3 S3 Valinnaisia oppilastöitä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä (musiikkiesitelmät, 
portfoliot, sävellykset, sanoitustehtävät, musiikkiliikunnalliset työt sekä 
musiikkiesitykset). Vertaiskeskusteluja aiheista. 

T1-T12 L3, L7 S4 Kuuntelutehtävät. 
Johdonmukaista laulutaidon ja terveen äänenkäytön kehittämistä 
eriteemallisissa lauluissa. Tehdään soololaulu- ja ääniharjoitteita. 
Lauluohjelmisto monipuolinen, teemallisia kytköksiä muihin oppiaineisiin 
(esim. yhteiskuntaoppi ja rauhankasvatus, ekologia) Oppilaiden omia luovia 
tuotoksia, kuten S3:ssa.  
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Tavoitteet 8 luokalla 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Opetuksen sisällöt 

T1-T2, T11-12 L1, L3 S1 Soitintunnit (kitara, basso, koskettimet): sointu- ja melodiapohjaisia 
tehtäviä. Harjoitellaan yhteismusisointia laulaen ja soittaen. Harjoitellaan 
äänenkäytön, laulu- ja soittotaidon kehittämistä ottaen huomioon 
musiikillisen tulkinnan.  

T1-T8, T11 L2, L5 S2 Valinnaisia oppilastöitä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä (musiikkiesitelmät, 
portfoliot, sävellykset, sanoitustehtävät, musiikkiliikunnalliset työt sekä 
musiikkiesitykset).  
Vertaiskeskusteluja aiheista. 

T1-T10, T12 L1, L3, L7 S3 Yhteyksiä muihin oppiaineisiin, kestävän hyvinvoinnin näkökulmaa 
lauluteksteissä, tekstianalyysiä. 

T1-T12 L3, L7 S4 Kuuntelutehtävät. 
Oppilaat esittelevät omaa musiikinkuuntelumaailmaansa 
kuunteluesimerkein ja perusteluin. Edelleen johdonmukaista laulutaidon ja 
terveen äänenkäytön kehittämistä eriteemallisissa lauluissa. Tehdään 
soololaulu- ja ääniharjoitteita. Lauluohjelmisto monipuolinen, teemallisia 
kytköksiä muihin oppiaineisiin (esim. yhteiskuntaoppi ja rauhankasvatus, 
ekologia,). Oppilaiden omia luovia tuotoksia, kuten S3.  

 

Valinnainen musiikki 
Tavoitteet 9 luokalla 

Tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Opetuksen sisällöt 

T1-T2, T11-12 L1, L3 S1 Soitintunnit (kitara, basso, koskettimet): sointu- ja melodiapohjaisia 
tehtäviä. Yhteismusisointitaitojen johdonmukaista syventämistä. 
Harjoitellaan äänenkäytön, laulu- ja soittotaidon kehittämistä ottaen 
huomioon musiikillisen tulkinnan. 

T1-T8, T11 L2, L5, L7 S2 Valinnaisia oppilastöitä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä (musiikkiesitelmät, 
portfoliot, sävellykset, sanoitustehtävät, musiikkiliikunnalliset työt sekä 
musiikkiesitykset).  
Vertaiskeskusteluja aiheista. 

T1-T10, T12 L1, L3, L7 S3 Yhteyksiä muihin oppiaineisiin, kestävän hyvinvoinnin näkökulmaa 
lauluteksteissä, tekstianalyysiä. 

T1-T12 L1, L7 S4 Kuuntelutehtävät. 
Oppilaat esittelevät omaa musiikinkuuntelumaailmaansa 
kuunteluesimerkein ja esittelevät sen luokalle avaten kuuntelunsa 
valintaperusteita ja kertomalla siihen liittyviä tunteita ja muistoja. Edelleen 
johdonmukaista laulutaidon ja terveen äänenkäytön kehittämistä 
eriteemallisissa lauluissa. Tehdään soololaulu- ja ääniharjoitteita. 
Lauluohjelmisto monipuolinen, teemallisia kytköksiä muihin oppiaineisiin 
(esim. yhteiskuntaoppi ja rauhankasvatus, ekologia,). Oppilaiden omia 
luovia tuotoksia, kuten S3., vertaiskeskustelua niiden pohjalta. 
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Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Musiikin opetuksen tavoitteena 
on Sisällöt Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Arvosanan kahdeksan 

osaaminen 
Osallisuus 
T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  
 
 

S1-S4 Musiikillisen ryhmän 
jäsenenä toimiminen 

Oppilas toimii musiikillisen 
ryhmän jäsenenä, huolehtii 
osuudestaan ja kannustaa 
toisia. 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen 
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään 
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän jäseninä 

S1-S4 Äänenkäyttö ja 
laulaminen 
musiikkiryhmän jäsenenä  

Oppilas käyttää ääntään 
musiikillisen ilmaisun 
välineenä ja osallistuu 
yhteislauluun sovittaen 
osuutensa osaksi 
kokonaisuutta.  

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan keho-, 
rytmi-, melodia- ja sointusoittimin 

S1-S4 Soittaminen 
musiikkiryhmän jäsenenä 

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoittimia ja 
osallistuu yhteissoittoon 
melko sujuvasti.  

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen kokemiseen 
ja ilmaisuun 

S1-S4 Musiikkiliikunta Oppilas osoittaa 
hahmottavansa musiikin 
perussykkeen liikkuessaan ja 
sovittaa liikeilmaisuaan 
kuulemaansa musiikkiin.  

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia ääniympäristön ja 
musiikin elämykselliseen 
kuunteluun ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä keskustelemaan 
havainnoistaan 

S1-S4 Ääniympäristön ja 
musiikin kuuntelu ja siitä 
keskusteleminen 

Oppilas kuuntelee 
ääniympäristöä ja musiikkia ja 
osaa kertoa havainnoistaan. 

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa suhdetta 
musiikkiin ja ohjata heitä 
improvisointiin, sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen työskentelyyn 

S1-S4 Musiikin luova 
tuottaminen  

Oppilas osaa käyttää 
musiikillisia tai muita 
äänellisiä elementtejä 
kehittäessään ja 
toteuttaessaan uusia 
musiikillisia ideoita yksin tai 
ryhmän jäsenenä. 

T7 ohjata oppilasta musiikin 
tallentamiseen ja tieto- ja 
viestintäteknologian luovaan 
ilmaisulliseen käyttöön sekä 
musiikin tekemisessä että osana 
monialaisia kokonaisuuksia 

S1-S4 Musiikkiteknologian 
käyttö 

Oppilas osaa käyttää 
musiikkiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia omassa tai 
ryhmän ilmaisussa.  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan musiikkia 
taiteenlajina   
ja ymmärtämään, miten musiikkia 
käytetään viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri kulttuureissa 

S1-S4 Kulttuurinen osaaminen Oppilas osaa jäsentää 
musiikin käyttötapoja ja 
ilmenemismuotoja ja kertoa 
havainnoistaan. 

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta 
käyttämään musiikin 
merkintätapoja, käsitteitä ja 

S1-S4 Musiikillisten käsitteiden 
ja symbolien käyttö 

Oppilas käyttää musiikin 
peruskäsitteitä ja 
merkintätapoja sekä termejä 
musiikillisessa toiminnassa.  
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terminologiaa musiikillisessa 
toiminnassa  
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan 
musiikin vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin  

S1-S4 Musiikin 
hyvinvointivaikutusten 
tunnistaminen 

Oppilaan kanssa 
keskustellaan musiikin 
vaikutuksista hyvinvointiin ja 
tunteisiin, mutta tavoitetta ei 
oteta huomioon 
päättöarvosanan 
muodostamisessa. 

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan 
kuulostaan sekä musisointi- ja 
ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 Kuulosta sekä 
musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta 
huolehtiminen 

Oppilas käyttää laitteita ja 
soittimia musisointitilanteissa 
ottaen huomioon muun 
muassa äänen ja musiikin 
voimakkuuteen sekä muut 
turvalliseen toimintaan liittyvät 
tekijät.   

Oppimaan oppiminen musiikissa 
T12 ohjata oppilasta kehittämään 
musiikillista osaamistaan 
harjoittelun avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja arvioimaan 
edistymistään suhteessa 
tavoitteisiin 

S1-S4 Oppimisen taidot Oppilas asettaa ohjattuna 
musisointiin, 
musiikkiliikuntaan tai 
säveltämiseen ja muuhun 
luovaan tuottamiseen liittyviä 
tavoitteita sekä arvioi 
edistymistään suhteessa 
niihin. 
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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.  

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, 
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kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen 

jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä 

valmiuksia.  

 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Kuvataiteen oppimisympäristöt ja työtavat mahdollistavat monipuolisen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttämisen sekä niiden luovan soveltamisen.  

Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. 

Kaikki tilat ovat taideoppimisen tiloja. Pedagogisilla ratkaisuilla ja monipuolisilla 

oppimisympäristöillä tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä 

tutkivaa ja tavoitteellista oppimista. Opetuksessa huomioidaan yksilölliset kuvailmaisun 

tarpeet sekä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. 

Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri 

koulussa ja koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi 

opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Helsingin museot, galleriat 

ja kulttuurilaitokset ovat olennaisia kuvataiteen oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat 

elämyksellisen taidekokemuksen ja aktiivisen yhteistyön visuaalisen alan asiantuntijoiden 

kanssa. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö laajentaa taiteen ja visuaalisen kulttuurin 

oppimisympäristön maailmanlaajuiseksi. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja 

mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille 

projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.  

Oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun 

visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen.  

Maunulassa painotetaan muun muassa taiteen ja visuaalisen kulttuurin ajankohtaisiin 

ilmiöihin sekä taiteen uudistuneisiin prosesseihin tutustumista. Tehdään yhteistyötä 

Maunulan alueen toimijoiden kanssa ja ollaan sitä kautta elävä osa kaupunginosan 

toimintaa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, 

psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen 
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yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta 

ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet.  

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. Opetusta 

eriytetään tarvittaessa: ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää 

esimerkiksi elämyksellisyyttä, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 

7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista myös jatko-opintoihin valmistavasta 

näkökulmasta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden 

yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Se kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa 

määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Yksittäisten suoritusten rinnalla arvioinnissa 

painottuu oppimisprosessi. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä 

itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään ja arvioimaan omaa 

oppimisprosessiaan ja edistymistään. Se tehdään näkyväksi itse- ja vertaisarvioinneissa ja 

yhteisissä tuntikeskusteluissa. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa 

opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja 

kehittyä työskentelytaidoissa. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten 

ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. He osallistuvat itse arvioinnin 

suunnitteluun ja toteutukseen.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa 

kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 
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päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 

osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 

ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  

 

Ilmiöoppiminen ja kuvataide 

Kuvataide oppiaineena osallistuu vuosittain johonkin ilmiökokonaisuuteen. 

Johtoajatuksena on, että taide on tietämisen tapa – siksi kuvataideopetuksen puitteissa 

voidaan tutkia ja opiskella hyvin erilaisia ilmiöitä hedelmällisesti. Kuvataide auttaa 

rakentamaan siltoja visuaalisen ja kielellisen ajattelun välille. Ilmiöoppimisen kautta 

rakennetaan myös pitkälle kantavaa kiinnostusta kuvataiteeseen. 

 

Opetuksen sisältöalueet 
Kuvataiteessa on kolme sisältöaluetta, jotka kaikki kytkeytyvät integroivan taideopetuksen 

periaatteiden mukaisesti kaikkiin tavoitteisiin ja niihin sisältyvään laaja-alaiseen 

osaamiseen. 

 

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. 

 

S2 – Ympäristön kuvakulttuurit 

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 

virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon 
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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. 

 

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. 

 

Laaja-alainen osaaminen kuvataiteen näkökulmasta 

Laaja-alainen osaaminen kytkeytyy kuvataiteen tavoitteisiin, ja laaja-alaisen osaamisen 

alueita toteutetaan kullekin tavoitteelle ominaisilla tavoilla. 

 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilaat osaavat soveltaa eri oppiaineiden tunneilla saamaansa tietoa kuvataiteen 

opinnoissa ja kuvallisessa työskentelyssä, sekä syventää oppimaansa todellisen elämän 

haasteisiin sekä omaan elämäänsä.   

Oppilaiden looginen päättelykyky kehittyy, he osaavat tehdä tekemiensä havaintojen 

pohjalta päätelmiä, johtopäätöksiä ja suunnitella toimenpiteitä, jotka vievät oppimista 

eteenpäin. Oppilaat rakentavat tietoa oman päättelyn, uusien ideoiden sekä useamman eri 

lähteen perusteella. Oppilaita kannustetaan yhdistelemään näkökulmia 

ennakkoluulottomasti ja mahdollistetaan uuden oivaltaminen. Oppilaat osaavat asettaa 

tavoitteita omalle sekä ryhmän työskentelylle.  
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L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaiden taiteen, kulttuurin ja mediaympäristön tuntemus syvenee. Oppilaat tuntevat 

paikallista kulttuuriperintöä ja siihen liittyviä arvoja, osaavat peilata sitä nykytrendeihin ja 

osallistuvat sen muovaamiseen ja eteenpäin välittämiseen. He oppivat tunnistamaan 

perinteisen taidemaailman instituutioiden ulkopuolelle jääviä ilmiöitä kuten katutaidetta. 

Oppilaat osaavat tunnistaa ja tulkita kulttuurisia viestejä, sekä taiteen ja kulttuurin eri 

ilmenemismuotoja. Oppilaat tuntevat suuren osan tärkeimmistä helsinkiläisistä taide- ja 

kulttuurilaitoksista.  

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan itseään rakentavasti ja toimimaan monenlaisissa 

esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaat ilmaisevat itseään rohkeasti 

oman äidinkielensä lisäksi myös muilla kielillä. Oppilailla on käsitys omasta kulttuuri-

identiteetistä ja he suhtautuvat kunnioittavasti muihin ihmisiin ja elinympäristöönsä. 

Oppilaat oppivat tuntemaan keskeisten ihmisoikeussopimusten merkityksen ja 

toteutumisen maailmassa. Oppilaat ymmärtävät millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien 

vastaisina hyväksyä, sekä huomioivat tämän omassa toiminnassaan. 

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti mahdollisuuksia luovaan toimintaan ja oppilaat 

tiedostavat itselle luontevimmilta tuntuvat ilmaisutavat. Oppilailla on taitoja osallistua ja 

vaikuttaa ympäröivään kulttuuriin taiteen keinoin tai median kautta. Oppilaat saavat 

kokemuksia yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Oppilaat analysoivat kriittisesti 

mediakulttuuria sekä muuta visuaalista kulttuuria ja sen vaikutuksia, sekä pystyvät 

peilaamaan niissä esitettyjä asenteita ja arvoja omiinsa. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Tutustuessaan mediakulttuurin ja muotoilun sisältöihin oppilaat oppivat toimimaan 

kriittisenä ja vastuullisena kuluttajana. He saavat välineitä tarkastella omia 

kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja suhtautua 

mainosviestintään analyyttisesti. 

Oppilaat oppivat ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Heidät 

osallistetaan koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä 

yhteisten sääntöjen laadintaan. He kantavat vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, 

työvälineistä, työturvallisuudesta ja ilmapiiristä. 
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Oppilaat oppivat käsittelemään yhdessä toisten kanssa ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten 

kohtaamista ja hallintaa. 

Oppilaat ymmärtävät teknologian toimintaperiaatteita, monimuotoisuutta ja merkitystä 

omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa.   

 

L4 – Monilukutaito 

Oppilaat harjoittelevat tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja eri kuvataiteen 

ilmaisulle ominaisilla tavoilla ja yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. Oppilas saa 

runsaasti tilaisuuksia rohkaistua käyttämään monilukutaitoaan vaikuttamiseen ja 

osallistumiseen omassa lähiympäristössään, mediassa ja yhteiskunnassa.   

Oppilaan kuvanlukutaitoa syvennetään käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja 

esittämisen tapoja sekä haastamalla yhä haastavampien tekstien tulkintaan esimerkiksi 

tutustumalla käsitetaiteeseen. Oppilaat harjoittelevat analyyttistä, kriittistä, 

katsomuksellista, kulttuurista ja ympäristölukutaitoa. Oppilaat oppivat hyödyntämään 

monipuolisesti kaikkia aistialueita oppimisessa.   

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Oppilaat osaavat ilmaista itseään monipuolisesti eri teknologioita hyödyntäen. Oppilaita 

ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden 

monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Oppilaat harjaantuvat 

valitsemaan, käyttämään ja arvioimaan erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä 

tarkoituksenmukaisesti ja kehittämään omaa digitaalista identiteettiään. Oppilaat oppivat 

valitsemaan henkilökohtaisten oppimistavoitteidensa mukaisesti työskentelyynsä 

sopivimmat sähköiset työvälineet ja ympäristöt. Heidän käsityksensä ja kokemuksensa eri 

laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. 

Oppilaat harjaantuvat yhteisöllisen tiedon luomisessa ja sosiaalisen median 

hyödyntämisessä. Oppilaat ymmärtävät yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen 

oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle.  Oppilaat osaavat rakentaa tietoa 

yhdessä toistensa ja muiden toimijoiden kanssa. Oppilaat ovat lähdekriittisiä ja osaavat 

arvioida omaa ja muiden tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Oppilaita ohjataan turvalliseen ja 
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eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan 

mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. He ymmärtävät, mitä 

käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja 

lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaat osaavat käyttää tekijänoikeussuojattuja 

materiaaleja oikein ja ymmärtävät omat oikeutensa.  

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella monipuolisia työelämätaitoja kuten verkostoitumista 

ja projektityöskentelyä. He oppivat hallitsemaan työprosessia, johon kuuluu suunnittelu, 

kokeileminen, uudet ratkaisut, johtopäätökset ja arviointi.  

Oppilaita rohkaistaan avoimeen, joustavaan ja luovaan toimintaan uusia mahdollisuuksia 

tai muutostilanteita kohdatessaan. He oppivat tunnistamaan omien vahvuuksiaan ja 

taipumuksiaan sekä kehittämään niitä. Oppilaita ohjataan suuntaamaan ajatuksiaan 

tulevaisuuteen, jatko-opintoihin ja uravalintaan. Heille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua 

visuaalisen alan ammatteihin, ammattilaisiin ja yrityksiin. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Oppilaat tutustuvat yhä monipuolisempiin vaikuttamisen ja osallistumisen tapoihin omassa 

yhteisössä, Suomessa ja globaalisti. Taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin mahdollisuudet 

vaikuttamisen välineenä käyvät heille tutuksi. Oppilaat oppivat ymmärtämään omien 

valintojen ja tekojen merkityksen ja toimimaan vastuullisesti lähiyhteisössä ja globaalisti. 

Oppilaat harjoittelevat valmiuksia toimia kestävästi toteuttamalla konkreettisia tekoja 

ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi. 

Oppilaat opettelevat neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista, oman 

mielipiteen ilmaisua rakentavasti ja ratkaisujen etsimistä yhteistyössä toisten kanssa. 

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.   
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Vuosiluokka 7, tavoitteet, laaja-alainen osaaminen ja sisällöt 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta 
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen 
tuottamisen menetelmiä 

L1, L2, L3, L4, 
L5 

S1 – S3 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja 
ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään 

L2, L4, L5, L6 S1 – S3 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 
erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä 

L3, L4, L5, L7 S1 – S3 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 
keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan 

L2, L3, L5, L6, 
L7 

S1 – S3 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 

L1, L2, L3, L5, 
L7 

S1 – S3 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan 
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

L1, L,2 L4, L7 S1 – S3 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 

L3, L4, L7 S1 – S3 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 
moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla 

L1, L2, L4, L7 S1 – S3 

 

Vuosiluokka 7 tai 8, tavoitteet, laaja-alainen osaaminen ja sisällöt 

Kuvallinen tuottaminen Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 
keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan 

L2, L3, L5, L6, L7 S1 – S3 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 

L1, L2, L3 L5, L7 S1 – S3 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan 
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

L1, L2, L4, L7 S1 – S3 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan 
menetelmiä 

L1, L4, L5 S1 – S3 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin 
näkökulmista 

L2, L6, L7 S1 – S3 
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T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun 
tapoja kuvallisessa tuottamisessaan 

L1, L2, L5 S1 – S3 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 

L3, L4, L7 S1 – S3 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 
moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla 

L1, L2, L4, L7 S1 – S3 

 

Kuvataidepainotus 

Tavoitteet, laaja-alainen osaaminen ja sisällöt 

Painotetun kuvataideopetuksen tavoitteet ja sisältöalueet ovat samat kuin kaikille 

yhteisessä kuvataideopetuksessa, ja painopiste on kaikille yhteisten tietojen ja taitojen 

syventämisessä ja soveltamisessa yksin ja yhdessä toisten kanssa. Painotettu kuvataide 

antaa tilaa ja aikaa kokeiluille, keskustelulle ja oman ilmaisun ja ilmaisukanavan 

etsimiselle ja löytämiselle. Tämä kytkeytyy ajatteluun ja oppimaan oppimiseen sekä tieto- 

ja viestintäteknologiseen osaamiseen (L1, L5). Oppilaita ohjataan suunnittelemaan ja 

toteuttamaan työskentelyään omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti ja pohtimaan 

omia vaikutusmahdollisuuksiaan (L7). Kuvataidepainotus on vuosittain mukana jonkin 

ilmiölähtöisen oppimisen toteutuksessa. Tutustutaan monenlaisiin oppimisympäristöihin ja 

lähdetään ulos luokkahuoneesta, jolloin myös lisätään tilaisuuksia harjoitella ja käyttää 

monilukutaitoa (L4, L2). Toisaalta panostetaan yhteisestä työympäristöstä ja -välineistä 

huolehtimiseen, osallistutaan luokkatilan kehittämiseen (L3, L7). Oppilaille tarjotaan 

mahdollisuuksia tutustua visuaalisen alan jatko-opintoihin ja ammatteihin (L6). 

 

Valinnainen kuvataide 

Tavoitteet, laaja-alainen osaaminen ja sisällöt 

Valinnaisen kuvataiteen sisällöt ovat samat kuin kaikille yhteisessä 7. vuosiluokan 

kuvataideopetuksessa. Sisältöalue S1 Omat kuvakulttuurit on osa valinnaista kuvataidetta; 

lisäksi laaja-alaisen osaamisalueen L7 mukaisesti oppilaat voivat vaikuttaa siihen, kuinka 

sisältöalueita S2 Ympäristön kuvakulttuurit ja S3 Taiteen maailmat opetuksessa 

painotetaan. Yhden vuosiviikkotunnin laajuisena opetuksen sisällöt toteutuvat 

suppeampina kuin kahden vuosiviikkotunnin laajuudessa. Keskeiset tavoitteet ja niihin 
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sisältyviä laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet on koottu oheiseen taulukkoon. Ne jatkavat 

ja syventävät 7. luokan kokonaisuuksia. 

Valinnaisessa kuvataiteessa korostuu ihmisenä kasvaminen kantaa ottavaksi, kriittiseksi 

yhteiskunnan jäseneksi. Oman koulun monikulttuurisuus otetaan huomioon positiivisena 

voimavarana. Erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen tuntemuksen 

syventäminen auttaa oppilasta löytämään persoonallisen ilmaisunsa. Kuvataiteen opiskelu 

kehittää monipuolisesti ajattelun taitoja ja antaa työkaluja sietää ja selvittää 

keskeneräisyyttä ja arjen haasteita. Tarkoitus on rakentaa siltoja visuaalisen ja kielellisen 

ajattelun välille: taide on tietämisen tapa. Näin kuvataiteeseen syntyy elämänmittainen 

omakohtainen kiinnostus.  

Valinnainen kuvataide on mahdollista järjestää myös kurssimuotoisena/jaksotettuna 

keskittyen tiettyyn sisältöalueeseen, teemaan tai kuvantuottamisen osa-alueeseen. 

 

Vuosiluokka 8 ja 9, tavoitteet, laaja-alainen osaaminen ja 
sisällöt 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 
erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä 

L3, L4, L5, L7 S1 – S3 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan 

L2, L3, L5, L6, L7 S1 – S3 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan 
kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

L1, L,2 L4, L7 S1 – S3 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun 
tapoja kuvallisessa tuottamisessaan 

L1, L2, L5 S1 – S3 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 

L3, L4, L7 S1 – S3 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 
moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla 

L1, L2, L4 S1 – S3 
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Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu  
T1 kannustaa oppilasta 
havainnoimaan, taidetta, ympäristöä 
ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja käyttämään 
monipuolisesti kuvallisen tuottamisen 
menetelmiä  

S1, S2, 
S3 

Taiteen, ympäristön 
ja muun visuaalisen 
kulttuurin 
havainnoiminen  

Oppilas osaa käyttää erilaisia 
havaintovälineitä ympäristön ja 
sen kuvien tarkastelussa. 

T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan omista ja muiden 
havainnoista ja ajatuksista sekä 
perustelemaan näkemyksiään  

S1, S2, 
S3 

Havaintojen ja 
ajattelun vaikutusten 
pohtiminen 

Oppilas osaa sanallistaa 
havaintojaan ja ajatteluaan 
taiteesta, ympäristöstä ja 
muusta visuaalisesta 
kulttuurista.  

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan 
havaintojaan ja ajatuksiaan 
kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen eri 
ympäristöissä 

S1, S2, 
S3 

Havaintojen ja 
ajatusten kuvallinen 
ilmaiseminen  

Oppilas osaa ilmaista 
havaintojaan ja ajatuksiaan 
kuvallisesti erilaisia välineitä ja 
tiedon tuottamisen tapoja 
käyttäen. 

Kuvallinen tuottaminen  
T4 ohjata oppilasta soveltamaan 
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 
ilmaisun keinoja sekä syventämään 
kuvallisen tuottamisen taitojaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvailmaisun taitojen 
syventäminen 

Oppilas osaa käyttää 
tavoitteellisesti erilaisia 
kuvallisen tuottamisen 
materiaaleja, tekniikoita ja 
keinoja kuvailmaisussaan. 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan 
lähestymistapaan itsenäisessä ja 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä 

S1, S2, 
S3 

Tutkivan 
lähestymistavan 
käyttäminen  

Oppilas osaa käyttää tutkivaa 
lähestymistapaa itsenäisesti tai 
ryhmässä työskennellessään. 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 
mielipiteitään sekä soveltamaan 
kuvallisen viestinnän ja 
vaikuttamisen keinoja omissa 
kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvallisen 
tuottamisen avulla 
vaikuttaminen 

Oppilas pyrkii vaikuttamaan 
ympäristöön ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin 
kuvallisin keinoin. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta  
T7 ohjata oppilasta soveltamaan 
kuvallisia, sanallisia ja muita 
kuvatulkinnan menetelmiä 

S1, S2, 
S3 

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
soveltaminen 

Oppilas osaa käyttää joitakin 
kuvallisia, sanallisia ja muita 
kuvatulkinnan menetelmiä. 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
merkitystä yksilölle, yhteisölle ja 
yhteiskunnalle historian ja kulttuurin 
näkökulmista 

S1, S2, 
S3 

Visuaalisen kulttuurin 
merkityksen 
tarkasteleminen 

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan 
keskusteluun taiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin 
merkityksestä.  

T9 innostaa oppilasta soveltamaan 
eri aikojen ja kulttuurien 
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan 

S1, S2, 
S3 

Kulttuuristen 
kuvailmaisun tapojen 
soveltaminen 

Oppilas osaa soveltaa joitakin 
kulttuurisesti erilaisia 
kuvailmaisun tapoja. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen  
T10 ohjata oppilasta ottamaan 
kantaa taiteessa, ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviin arvoihin  

S1, S2, 
S3 

Näkemysten 
esittäminen  

Oppilas osaa ilmaista 
näkemyksiään taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa 
ilmenevistä arvoista.  

T11 kannustaa oppilasta ottamaan 
kuvailmaisussaan huomioon 
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä 

S1, S2, 
S3 

Kuvallinen 
ilmaiseminen ja 
vaikuttaminen  

Oppilas tarkastelee 
kuvailmaisussaan kulttuurista 
moninaisuutta ja kestävää 
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kehitys sekä vaikuttamaan kuvien 
avulla 

kehitystä sekä tunnistaa kuvilla 
vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
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KÄSITYÖ 
 

Yleinen kuvaus 

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin 

hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa yhdistellään käsityöilmaisun, 

muotoilun ja teknologian aineksia. 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 otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet. Oppilaiden 

monipuolinen osaaminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen korostuvat yhteisissä 

projekteissa sekä yhteisöllisessä toiminnassa. 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 

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. 
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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. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

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. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

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. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen 

käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn 

jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin 

perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat 

monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-
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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 

tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on 

vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai 

työtavoista. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 

riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen 

osallistuneiden opettajien kesken. 

 

Ilmiöoppiminen 

Käsityö tarjoaa hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja tuo kaikkia aisteja 

vahvistaen myös kädet ilmiön tarkkailijaksi. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien 

tavoitteista, mutta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti tarkoituksenmukaisia asioita 

todellisesta maailmasta / tulevaisuudesta. Käsiteltävät asiat ovat luonnollisessa 

kontekstissa; asiayhteys ja merkitys hahmotetaan laajemman kokonaisuuden kannalta. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Käsityössä oppilailla on aktiivinen rooli oppimisprosessin suunnittelussa. Häntä 

rohkaistaan asettamaan oppimiselleen tavoitteita, suunnittelemaan työnsä ja 



337 
 

työskentelynsä etenemistä. Prosessin päätteeksi hän arvioi sekä lopputuloksen että 

työskentelynsä onnistumista. Opettajan tehtävänä on kannustaa oppilasta luottamaan 

itseensä, näkemyksiinsä sekä rohkaista oppilasta soveltamaan koulun ulkopuolella 

oppimiaan käsityötaitoja koulutyössä. 

Oppilaan omat ideat, kuvittelukyky, uuden oivaltaminen, ennakkoluuloton luovien 

ratkaisujen löytäminen ja vaihtoehtojen näkeminen sekä yksin, että yhdessä toisten 

oppilaiden kanssa, ovat käsityössä keskeisessä asemassa. 

Käsityötunneilla nämä itsenäiset ja yhteiset ongelmanratkaisutehtävät kehittävät oppilaan 

ajatteluntaitoja, syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua sekä lisäävät oppilaan kykyä 

argumentoida ja perustella näkemyksiään. 

Käsityö on luonteeltaan kokeilevaa ja toiminnallista, tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää 

myös oppiainerajat ylittävässä työskentelyssä. 

Oppilasta autetaan ottamaan selvää käsityöalan jatko-opintomahdollisuuksista ja 

huomioimaan perustellusti omat taipumuksensa valintoja tehdessään. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Käsityön tunneilla vallitsevassa keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirissä 

oppilasta rohkaistaan luovaan toimintaan. 

Kulttuurien monimuotoisuutta käytetään rikastuttamaan opetusta kaikissa käsityöprosessin 

vaiheissa. 

Oman elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen ohjaa oppilasta 

osallistumaan toiminallisesti esineellisen kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen 

ohjaa oppilasta osallistumaan toiminallisesti esineellisen kulttuuriperinnön uudistamiseen. 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä 

omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Heitä opetetaan myös 

ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä 

harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja 
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mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan ja 

valintojaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina 

kuluttajina. 

 

L4 – Monilukutaito 

Oppilasta ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa 

yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa 

käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Oppilaat harjaantuvat 

kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. 

Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja 

vaikuttamisen keinojen avulla. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tietoteknisiä laitteita hyödynnetään välineellisesti ja tavoitteena on luoda oppilaille 

mahdollisuuksia käyttää laitteita tutkivan ja luovan työskentelyn yksilöllisissä ja 

yhteisöllisissä tehtävissä. Oppilaan työskentelyn ja arvioinnin dokumentoinnin välineenä 

käytetään joustavasti erilaisia tietoteknisiä välineitä ja viestinnän kanavia. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaita opetetaan tunnistamaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteiden ja 

keskeisten toimialojen yhteys opiskeluun sekä tulevaisuuteen. 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 myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään tehtävä 

pitkäjänteisesti päätökseen. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia 

taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja 



339 
 

työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten 

sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan omia näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja 

yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri 

näkökulmista. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle 

sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaiden kanssa pohditaan 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia 

tulevaisuusvaihtoehtoja. 

 

Käsityön sisältöalueet 

S1 – Innovointi 

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön 

käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. 

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

S6 – Työturvallisuus 

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä 

osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti. 

 

S7 – Yrittäjämäinen oppiminen 

Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön 

havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan 

käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa 

ideoinnin lähteenä. 

 

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. 
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Vuosiluokan 7. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 
sisältöalueet 

Käsityön tehtävä erityisesti 7. luokalla on, että oppilas osaa ja ymmärtää pitkäjänteisen 

käsityöprosessin vaiheita. Oppimistehtävissä oppilas osaa käyttää materiaaleja ja 

työvälineitä sekä niihin soveltuvia koneita ja laitteita turvallisesti. 

 

Tavoitealue 1: Suunnittelu 

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen 

suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan 
ja kokeilemaan yritteliäästi  

L1, L2 S2, S3, 
S4, S5 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn 
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan 

L1 S1, S2, 
S3, S4, 

S5 

 

Suunnittelun osa-alueet ovat innovointi, muotoilu ja kokeilu. Oppilas perehtyy materiaalien 

ominaisuuksiin ja tunnistaa yleisimmät käsityössä käytettävät materiaalit. Oppilas kokeilee 

ja valitsee tarkoituksenmukaiset materiaalit, työvälineet ja –menetelmät ja tekee 

suunnittelua yksin tai ryhmässä, sekä:  

x käyttää suunnittelussa mittakaavaa ja tarkoituksenmukaisia mittayksiköitä sekä 

suunnittelun peruskäsitteitä. 

x oppii muotoiluprosessin ja osaa ottaa siinä huomioon tuotteen tai teoksen 

toiminnallisuuden. 

x ilmaisee ajatuksensa ja ideansa visuaalisesti sekä esittelee oman tuotoksensa 

ryhmälle. 

x osaa tehdä tarvittavia muutoksia arvioidessaan suunnitteluprosessia. 

x harjoittelee oppimispäiväkirjan pitämistä ja. 
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x tekee suunnitteluun ja dokumentointiin liittyviä harjoituksia. 

 

Tavoitealue 2: Toteutus 

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden 

testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta 

käsityöprosessista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia 
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään 
innovaatioita 

L4, L6 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan 

L2, L4 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan 
työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti 
käsityöprosessissa 

L3, L6 S6 

 

Teknisen työn työtavat 

Työvälineet valitaan käytettävälle materiaalille ja oppilaan ikäkaudelle sopiviksi 

työturvallisuusmääräykset huomioiden. Oppilas tutustuu oppimistehtävien avulla käsityön 

peruskäsitteisiin. Oppilas harjoittelee materiaalin taloudellista käyttöä ja perehtyy 

materiaaleille ominaisiin aineliitos- ja työstötekniikoihin ja harjoittelee: 

x metallien leikkaamista, lastuamista ja muovaamista sekä liittämistä mekaanisesti 

ja lämmön avulla tapahtuvalla menetelmällä 

x muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla tai lämmön avulla tapahtuvalla 

menetelmällä 

x puun työstämistä soveltuvin työvälinein, konein ja laittein 

x tarkoitukseen sopivien väri- ja pinnankäsittelyaineiden käyttöä 
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Lisäksi oppilas: 

x tutustuu mekaaniseen rakenteluun rakennussarjojen avulla 

x lisää tietämystään sähköopin ja elektroniikan perusteista 

x pyrkii ohjelmoinnin avulla käytännön sovellukseen 

x kokeilee tietokoneavusteista valmistamista 

 

Tekstiilityön työtavat 

Tekstiilityön työtavoissa on keskeistä käyttää eri tekniikoita luovasti ja soveltaen niitä aina 

kulloiseenkin työhön tarkoituksenmukaisesti soveltaen. Työskentely muodostaa 

kokonaisen käsityöprosessin, jota toteutetaan suunnitelman mukaisin tekniikoin, 

työskentelyä koko ajan arvioiden ja myös tekniikoita tarvittaessa muuttaen. Oppilas 

harjoittelee eri materiaaleille soveltuvia ompelutekniikoita ja tutustuu erilaisiin 

lankatekniikoihin. Mahdollisuuksien ja mielenkiintonsa mukaan oppilas voi kokeilla 

moninaisia tekniikoita ja soveltaa niitä omiin harjoitustöihinsä. Prosessin dokumentointi on 

keskeisessä roolissa työskentelyn kaikissa vaiheissa.  

Materiaaleina kokeillaan monipuolisesti erilaisia teollisuuden ja kuluttajien käytössä olevia 

valmisteita, jalosteita ja komponentteja, jotka soveltuvat koulukäyttöön. Materiaaleja 

hankittaessa, valittaessa ja käytettäessä harjoitellaan taloudellista materiaalien käyttöä ja 

ekologista kuluttajakäyttäytymistä.  

Työskentelyssä käytetään tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja -koneita. Suunnittelussa ja 

dokumentoinnissa hyödynnetään TVT -laitteistoa.  

 

Tavoitealue 3: Arviointi 

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. 

Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten 

tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 
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T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa 

L5 S1, S2, 
S3, S4, S5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä 

L6, L7 S7, L8 

 

Valinnainen käsityö 

Vuosiluokan 8 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 
sisältöalueet 

Käsityön tehtävänä erityisesti 8. luokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta 

käsin tekemiseen sekä herättää hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön 

kokonaisen käsityöprosessin avulla. 

 

Tavoitealue 1: Suunnittelu 

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen 

suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista. 

Kahdeksannen luokan tavoitteena on syventää ja laajentaa seitsemännen luokan 

oppiaineen tavoitteita. 

 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, 
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi  

L1, L2 S2, S3, S4, 
S5 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn 
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan 

L1 S1, S2, S3, 
S4, S5 
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Tavoitealue 2: Toteutus 

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden 

testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta 

käsityöprosessista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia 
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään 
innovaatioita 

L4, L6 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan 

L2, L4 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan 
työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti 
käsityöprosessissa 

L3, L6 S6 

 

Tavoitealue 3: Arviointi 

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. 

Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten 

tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa 

L5 S1, S2, 
S3, S4, S5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä 

L6, L7 S7, L8 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin 
liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa 

L1, L4, L6, L7 S6, S7, S8 
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Vuosiluokan 9 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 
sisältöalueet 

Käsityön tehtävä erityisesti 9. luokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta 

käsin tekemiseen sekä herättää hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön 

kokonaisen käsityöprosessin avulla. 

 

Tavoitealue 1: Suunnittelu 

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen 

suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista. 

Yhdeksännellä luokalla tavoitteena on syventää ja laajentaa seitsemännen ja 

kahdeksannen luokan oppiaineen tavoitteita.  

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, 
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi 

L1, L2 S2, S3, S4, 
S5 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn 
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan 

L1 S1, S2, S3, 
S4, S5 

 

Tavoitealue 2: Toteutus 

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden 

testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta 

käsityöprosessista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia 
työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään 
innovaatioita 

L4, L6 S1, S2, S3, 
S4, S5 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan 

L2, L4 S1, S2, S3, 
S4, S5 



347 
 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan 
työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti 
käsityöprosessissa 

L3, L6 S6 

 

Tavoitealue 3: Arviointi 

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. 

Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten 

tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista. 

Oppiaineen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisältö 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa 

L5 S1, S2, 
S3, S4, S5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä 

L6, L7 S7, L8 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin 
liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa 

L1, L4, L6, L7 S 6, S7, 
S8 

 

Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Käsityön opetuksen tavoitteena 
on Sisällöt Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 
Arvosanan kahdeksan 

osaaminen 
T1 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan työskentelyään 
sekä ideoimaan, tutkimaan ja 
kokeilemaan  yritteliäästi  

S2-S5 Työskentely ja 
tuottaminen 

Oppilas suunnittelee 
työskentelyään, osaa tehdä 
valintoja ja etsiä työhönsä omia 
ratkaisuja.  

T2 ohjata oppilasta asettamaan 
käsityöhön omia oppimisen ja 
työskentelyn tavoitteita sekä 
toteuttamaan niiden perusteella 
kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan 

S1-S5 Kokonaisen 
käsityöprosessin 
toteuttaminen  

Oppilas osaa asettaa 
työskentelylleen tavoitteita sekä 
työskentelee käsityöprosessin 
mukaisesti ja arvioi realistisesti 
oppimistaan käsityöprosessin 
aikana. 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan 
ja käyttämään monipuolisesti 
erilaisia työvälineitä, materiaaleja 
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja 
sekä kehittämään innovaatioita 

S1-S5 Valmistaminen, tekniikat 
ja työstömenetelmät 

Oppilas osaa valita 
tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja sekä tekniikoita ja 
työstömenetelmiä ja osaa 
käyttää niitä valmistaessaan 
suunnittelemiaan 
tuotteita/teoksia.  

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
sujuvasti käsityön käsitteitä, 
merkkejä ja symboleja sekä 
vahvistamaan visuaalista, 

S1-S5 Visuaalinen 
materiaalinen ja 
teknologinen ilmaisu 

Oppilas käyttää käsityön 
keskeisiä käsitteitä ja osaa 
esittää ideansa selkeästi sekä 
toteuttaa ne suunnitelmaan 
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materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan   

perusten ottaen huomioon 
esteettisyyden ja toimivuuden. 

T5 ohjata oppilasta 
havainnoimaan, ennakoimaan ja 
reagoimaan työtilanteisiin liittyviin 
riskitekijöihin ja toimimaan 
turvallisesti käsityöprosessissa 

S6 Turvallinen työskentely Oppilas osaa arvioida 
työskentelyn vaaroja ja riskejä 
sekä toimia turvallisesti 
käsityöprosessissa. 

T6 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologian 
mahdollisuuksia käsityön 
suunnittelussa, valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa 
ja jakamisessa 

S1-S5 Tieto- ja 
viestintäteknologiset 
taidot  
Yhteisöllinen työskentely 

Oppilas osaa käyttää 
itsenäisesti ja yhdessä toisten 
kanssa suunnittelussa ja 
valmistamisessa sekä oman tai 
yhteisen käsityö-prosessin 
dokumentoinnissa tieto- ja 
viestintä-teknologiaa. 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan 
käsityön, kädentaitojen ja 
teknologisen kehityksen merkitys 
omassa elämässään, 
yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä 

S7 Kädentaitojen ja 
käsityön merkityksen 
hahmottaminen 
arkielämässä ja 
yhteiskunnassa 

Oppilas osaa esimerkkien 
avulla kuvailla käsityön 
merkitystä arjessa, 
yhteiskunnassa ja työelämässä. 

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen 
ajatteluun ja kehittämään 
käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 
jotka edistävät kestävää 
elämäntapaa 

S8 Valintojen tekeminen ja 
niiden perustelut 

Oppilas osaa perustella 
käsityön merkityksen kestävälle 
elämäntavalle ja tehdä sen 
mukaisia valintoja 
työskentelyssään. 
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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 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. Liikunnan opetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden 

hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen. 

”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. 
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Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

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. 

Liikunnassa pyritään hyödyntämään Maunulan lähialueen liikuntapaikkoja yhteistyössä 

lähiliikuntapaikkojen kanssa. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa Maunulan 

yhteiskoulun arkea ja sitä pyritään hyödyntämän liikunnan opetuksen rikastuttamiseksi. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

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. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi  

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 

sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa 

huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.  
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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 oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 

yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättö- arvioinnin kriteerit 

riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta. 

 

Ilmiöoppiminen liikunnassa 

Ilmiöpohjainen oppiminen edistää tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista sekä 

yhteiskunnassa ja tulevassa työelämässä tarvittavia ydintaitoja. Ilmiöpohjaisessa 

opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden 

tavoitteista. Liikunnan tavoitteita ja sisältöjä integroidaan eri oppiaineiden kanssa 

ilmiöoppimisen kokonaisuuksiksi. Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään 

mahdollisuuksien mukaan liikunnan asiantuntijoita sekä menetelmiä ja lähteitä. Pelien ja 

leikkien avulla voidaan toteuttaa ilmiöoppimisen tavoitetta joustavista opetusjärjestelyitä, ja 

siinä mahdollistetaan myös eri-ikäisten oppilaiden työskentelyn yhdessä. 

 

Liikunta- ja liikunta-matematiikkalinja 

Liikuntalinjan opetuksessa sisällöissä noudatetaan yleisessä liikunnassa valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa 7-9 luokilla. Urhean “Urheilijaksi kasvamisen” -sisältösuositukset 
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yläkouluille ovat hyvin yhteneviä liikunnan valtakunnallisen opetussuunnitelman kanssa ja 

ne ohjaavat liikuntalinjan liikunnanopetusta koulussamme.  

Liikuntalinjalla lisäliikuntaa on 2 h/vko ja liikunta-matematiikkaluokalla 1h/vko. Oppilailla on 

myös mahdollisuus osallistua Urhean tai eri seurojen järjestämään aamu- ja yleisharjoituk-

seen kerran viikossa  

 

Lisätyn liikunnanopetuksen avulla: 

x syvennetään eri lajien tietoja ja taitoja 

x tutustutaan uusiin lajeihin 

x tarjotaan hyvä ja monipuolinen taitopohja jatko-opiskelua ja elämää varten 

x tuetaan oman lajin löytämistä ja sen harjoittelua 

x tarjotaan liikunnallisille oppilaille samanhenkinen oppimisympäristö 

Liikuntalinja on suunnattu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille. 

Opetuksessa painottuu monipuolisuus. Liikuntalinjan oppilaat kuuluvat 

pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea) toiminnan piiriin. 

 

Tavoitteet  

x urheilijana ja liikkujana kasvaminen sekä liikunnalliseen elämäntapaan 

kasvattaminen 

x kehittää monipuolisesti liikunnallisia perustaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia ja 

luoda näin pohjaa nuoren terveelle kehitykselle 

x liikunnan määrän lisääminen (laji -aamu ja lisätty liikunta) 

x itsetunnon kehittäminen, itseohjautuvuuden kehittäminen, liikunnan ilo, 

positiivisia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia 

x oppilas ottaa huomioon muut oppilaat, kannustaa ja oppii jakamaan 

osaamistaan vertaisilleen 

x oppii ymmärtämään monipuolisen liikunnan merkityksen urheilun, liikunnan ja 

terveyden kannalta 
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Urhea yhteistyö pääkaupunkiseudun liikunta-akatemian 
kanssa 
Koulumme on urheiluakatemiaverkon liikuntapainotteinen koulu ja toimii alueellaan 

yläkouluikäisten urheilijoiden Urheilijan polun valtakunnallisten tavoitteiden, 

sisältösuositusten ja laatukriteerien mukaisesti. Toiminnan valtakunnallisista linjauksista 

vastaa Suomen Olympiakomitea. 

Koulu tukee nuoren urheilijan kasvamista/kasvua mahdollistamalla urheilijalle laadullisesti 

ja määrällisesti toimivan valmentautumismahdollisuuden yhteistyössä kodin, urheiluseuran 

ja lajiliiton kanssa. 

Työjärjestys mahdollistaa urheilijan viikoittain tarvitsemaan monipuolisen harjoittelulisän. 

Toimimme yhteistyössä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa ja teemme 

yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Toimintamme tukee oppilaan kasvua urheilulliseen ja 

hyvään elämäntapaan. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliset 

elämäntavat, terve urheilija ja innostuksen vahvistaminen. Urhea -toiminnan tavoitteena on 

lisätä oppilaan kouluviihtyvyyttä, hyvinvointia ja edistää terveyttä sekä ehkäistä 

syrjäytymistä ja auttaa kotouttamisessa. 

Opetuksessa ja harjoituksissa Urheilijan polkuun liittyvät ilmiöt liittyvät monipuolisesti 

urheilijan kasvun eri osa-alueille, joita myös harjoitellaan ja sovelletaan käytännössä. 

Ilmiöiden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja taitojen esiintuomiseen, kysymysten 

ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja 

perustelemiseen. Oppilaita ohjataan Urheilijan polun eri tekijöiden merkityksellisyyden 

arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Tekemällä 

urheilijasopimuksen urheileva oppilas osoittaa ottavansa vastuuta oppimisen ja urheilun 

yhdistämisessä. 

Urheiluakatemiakouluna henkilökunta toimii urheilevien oppilaiden tukena opiskelun ja 

urheilun yhteensovittamisessa ja toteuttaa osaltaan EU:n ohjelmaa urheilijan kaksoisuran 

mahdollistamiseksi. Koulun toiminnassa näkyy koko koulun liikunnallisuuden lisääminen. 

Opinto-ohjaus auttaa yhdistämään opiskelun ja urheilun ja huomioi urheilijan jatko-

opiskelun vaatimukset. 
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Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Liikunnassa vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan 

edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilailla tulee olla 

mahdollisuus tehdä havaintoja liikuntatilanteissa ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään. 

Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. 

Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat edistävät 

oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun. 

Liikunnassa painotetaan erilaisten ajatteluntaitojen harjoittelua. Oppilaita kannustetaan 

rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun, jolloin oppilaat voivat käyttää 

kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja sekä yhdistelemään näkökulmia sekä 

rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan ja harjoitetaan. 

Tiedon siirtämisen sijaan liikunnassa kuten muissakin oppiaineissa painotetaan erilaisten 

ajatteluntaitojen harjoittelua. Oppilaita kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta 

luovaan ajatteluun, jolloin oppilaat voivat käyttää kuvittelukykyään ja oppivat näkemään 

vaihtoehtoja sekä yhdistelemään näkökulmia.  

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita 

kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeä 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.  

Liikunnassa vahvistetaan ja kehitetään edelleen oppilaiden aktiivisempaa roolia 

oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja 

tunteille  

Oppilaita rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia 

uusille ratkaisuille liikuntatilanteissa. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri 

näkökulmista, hakemaan uutta tietoa liikunnassa ja siltä pohjalta tarkastelemaan 

ajattelutapojaan. 
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L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti liikunnan kautta. Heitä 

opetetaan arvostamaan ja hallitsemaan kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden, 

näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Oppilaat opettelevat ilmaisemaan 

tunteitaan, näkemyksiään, ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin. Oppilaat saavat rohkeutta 

esiintyä eri tilanteissa ja olla luovia. Monipuolisen ilmaisun lisäksi oppilaita ohjataan myös 

harjoittelemaan oman kehon arvostamista ja käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, 

ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan 

soveltaen monenlaisissa liikuntaan liittyvissä esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutus-

tilanteissa. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan 

arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. 

Oppilaita ohjataan liikunnassa tunnistamaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen 

suomen- ja ruotsinkielistä kulttuuriperintöä sekä omia kulttuurisia, katsomuksellisia ja 

kielellisiä juuriaan. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan heitä 

kohtaamaan muita ihmisiä arvostavasti sekä noudattamaan hyviä tapoja.  

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta liikuntaan liittyvissä 

opetustilanteissa sekä itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Liikunta oppiaineena ohjaa 

ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin 

hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.  

Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 

tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin 

toimintatapoihin. He opettelevat ennakoimaan ja tunnistamaan vaaratilanteita ja 

harjoittelemaan onnettomuus-tilanteessa toimimista tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita 

ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti ja heitä 

ohjataan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. 
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Oppilaat harjoittelevat vesiliikunnan opetuksen aikana tunnistamaan ja ymmärtämään 

hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden 

merkityksen. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden 

turvallisuudesta huolehtien erilaisissa veteen ja veden äärellä liikkumiseen liittyvissä 

tilanteissa.  

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehitystä. Käsitellään yhdessä 

ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa. Oppilaiden itsenäistymistä 

tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua 

koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen elämänrytmin, liikkumisen ja 

monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkityksen ja hyvien tapojen tärkeyden 

elämässä. 

 

L4 – Monilukutaito 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa 

liikunnan opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, 

numeeristen sekä kinesteettisten symbolijärjestelmien ja niiden yhdistelmien avulla 

ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Kuten suunnistuksen kartanlukutaito, tehtäväkorttien 

tulkinta, musiikin tulkinta ja hyödyntäminen liikunnassa, suullisten ohjeiden ymmärtäminen, 

kehon liikeratojen hahmottaminen tilan ja suunnan muuttuessa.  

Liikunnassa harjoitellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä 

toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Lisäksi oppilaita rohkaistaan suhtautumaan 

uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti 

sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Liikunnan opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian 

kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, koulutyössä ja 

yhteiskunnassa. 
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L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaat opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä. Huolehditaan, 

että oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa.  

Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opetellaan suunnittelemaan työprosesseja, 

asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja 

löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opetellaan tarttumaan 

tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja 

ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä 

viemään työ sisukkaasti loppuun. 

Liikunnassa opetellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä 

toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Lisäksi oppilaita rohkaistaan suhtautumaan 

uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti 

sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä  

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään liikunnanopetuksen avulla, omien valintojen ja tekojen 

merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Perusopetuksen aikana 

muodostuu näkemys siitä, miksi liikunnanopiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä 

kestävä liikunnallinen elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi 

käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

Liikunnassa osallistumisella harjaannutetaan oppilaita ilmaisemaan näkemyksiään 

rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten 

toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Liikuntatuntien toiminnassa opetellaan 

neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. 

Liikunnassa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja 

yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja opetellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan 

jäseninä. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden 

näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina.  
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Oppilaita ohjataan ymmärtämään liikunnanopetuksen avulla, omien valintojen ja tekojen 

merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. 

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. 

Liikunnassa osallistumisella harjaannutetaan oppilaita ilmaisemaan näkemyksiään 

rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten 

toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Liikuntatuntien toiminnassa harjoitellaan 

neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. 

Liikunnan opetuksen tavoitteet 

Alla olevassa taulukossa avataan liikunnan opetuksen tavoitteet (T1-T13) ja sisällöt. 

Merkinnät L1-L7 viittaavat laaja-alaisen osaamisen lajeihin. 
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Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen 

Sisällöt 

S1 – Fyysinen toimintakyky 

T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen 
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia 
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa 
yrittäen. 

L1, L3 Monipuoliset ja toiminnalliset, harjoitteet 
ja pelit eri liikuntamuodoissa 
vuodenaikoja hyödyntäen. 

T2 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan 
havaintomotorisia taitojaan eli kehittämään 
omaa kehon hahmotustaan aistien avulla sekä 
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

L1, L2, L3, L4 Liikunnan opetukseen valitaan havainto- 
ja ratkaisuntekotaitoja monipuolisesti 
kehittäviä tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja 
pallopelit) 

T3 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla 
kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa käyttää niitä monipuolisesti 
eri liikuntamuodoissa. 

L3 Monipuoliset tasapaino-liikkumistaitoja 
kehittävät liikuntamuodot vuodenaikoja 
hyödyntäen(jää-, lumi-, perus-, 
musiikki-, ja tanssiliikunta, luontoliikunta 
sekä palloilu) 

T4 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla 
kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta 
oppilas osaa käyttää niitä monipuolisesti 
erilaisissa oppimisympäristöissä eri 
vuodenaikoina erilaisissa liikuntamuodoissa. 

L3 Monipuoliset välineenkäsittelytaitoja 
kehittävät liikuntamuodot   eri 
vuodenaikoina ja erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 

T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta. 

L3 Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, 
joilla opetetaan harjoittelemaan fyysisiä 
ominaisuuksia. Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat arvioimaan, 
ylläpitämään ja kehittämään omaa 
fyysistä toimintakykyään. 

T6 Vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta 
oppilas osaa uida ja pelastautua ja pelastaa 
vedestä. 

L3 Liikunnan opetukseen kuuluu 
monipuolista uinnin, vesiliikunnan ja 
vesipelastuksen opetusta monipuolisesti 
kehittävien ja turvallisten tehtävien 
avulla. 

T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan 

L3, L6, L7 Liikunnan opetukseen valitaan 
monipuolisesti kehittäviä turvallisia 
tehtäviä eri vuodenaikoina erilaisia 
oppimisympäristöjä hyödyntäen. 

S2 – Sosiaalinen toimintakyky: 

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset 
huomioon ottaen. 

L2, L3, L6, L7 Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia 
pari- ja ryhmätehtäviä sekä harjoituksia 
ja pelejä ja leikkejä, joissa kehitetään 
minäkuvaa, itsesäätelyn taitoja, 
tunnetaitoja ja ihmissuhdetaitoja. 

T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin 
periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista. 

L2, L6, L7 Tehtävien myötä opitaan 
vastuunottamista yhteisistä asioista ja 
niiden järjestelyistä sekä säännöistä. 
 
 
 

S3 – Psyykkinen toimintakyky: 

T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan 
itsenäisen työskentelyn taitoja. 

L1, L2, L3, L7 Erilaisilla tehtävillä sekä pelien ja 
leikkien avulla harjoitellaan 
vastuunottamista ja pitkäjänteistä 
työskentelyä. 
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T11 Huolehtia siitä, että oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta 
kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. 

L1, L2, Iloa ja virkistystä tuottavilla 
liikuntatehtävillä edistetään myönteisten 
tunteiden kokemuksia ja myönteistä 
minäkäsitystä. 

T12 Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän 
fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen 
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille. 

L3 Opetuksen yhteydessä tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan 
tietoa liikunnan merkityksestä 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

T13 Tutustuttaa oppilas yleisten 
liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin 
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän 
saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja 
virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia. 

L1, L3 Eri liikuntamuotoihin tutustuminen. 

 

Keskeiset sisältöalueet  

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! -mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 8. 

vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia. 

 

 

S2 – Sosiaalinen toimintakyky 

Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista 

toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, 
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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. 

 

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 harrastus-mahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa. 

 

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Fyysinen toimintakyky 
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen 
aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia 
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen 

S1 Työskentely ja 
yrittäminen 

Oppilas osallistuu 
liikuntatuntien toimintaan 
yleensä aktiivisesti 
kokeillen ja harjoitellen 
erilaisia liikuntamuotoja.   

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan 
havaintomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään ja ympäristöään 
aistien avulla sekä tekemään 
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1 Ratkaisujen teko 
erilaisissa 
liikuntatilanteissa  

Oppilas tekee useimmiten 
tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja erilaisissa 
liikuntatilanteissa. 

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 

S1 Motoriset perustaidot 
(tasapaino- ja 
liikkumistaidot), eri 
liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
tasapaino- ja 
liikkumistaitoja 
useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa.  

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 

S1 Motoriset perustaidot 
(välineenkäsittelytaidot) 
eri liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
välineenkäsittelytaitoja 
useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa. 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta 
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään 
fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta 

S1 Fyysisten 
ominaisuuksien 
arviointi, ylläpito ja 
kehittäminen 

Oppilas osaa arvioida 
fyysisiä ominaisuuksiaan 
ja sen pohjalta harjoittaa 
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voimaa, nopeutta, 
liikkuvuutta ja kestävyyttä. 

T6 vahvistaa uima- ja 
vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa 
sekä uida että pelastautua ja pelastaa 
vedestä 

S1 Uima- ja 
vesipelastustaidot 

Oppilas osaa uida, 
pelastautua ja pelastaa 
vedestä. 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja 
asialliseen toimintaan 

S1 Toiminta 
liikuntatunneilla 

Oppilas toimii turvallisesti 
ja asiallisesti 
liikuntatunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 
T8 ohjata oppilasta työskentelemään 
kaikkien kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen 

S2 Vuorovaikutus- ja 
työskentelytaidot 

Oppilas osaa toimia eri 
liikuntatilanteissa 
yhteisesti sovitulla tavalla. 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun 
pelin periaatteella sekä ottamaan 
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista  

S2 Toiminta yhteisissä 
oppimistilanteissa 

Oppilas noudattaa reilun 
pelin periaatteita ja 
osoittaa ottavansa 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista.  

Psyykkinen toimintakyky 
T10 kannustaa oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta toiminnasta ja 
vahvistaa oppilaan itsenäisen 
työskentelyn taitoja 

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa 
pääsääntöisesti 
työskennellä vastuullisesti 
ja itsenäisesti.  

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä 

S3 
 

Ei vaikuta arvosanan 
muodostumiseen. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään 
riittävän fyysisen aktiivisuuden ja 
liikunnallisen elämäntavan merkitys 
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille  

S3  Ei vaikuta arvosanan 
muodostumiseen. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

T13 tutustuttaa oppilas yleisten 
liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin 
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, 
jotta hän saa edellytyksiä löytää 
itselleen sopivia iloa ja virkistystä 
tuottavia liikuntaharrastuksia  

S3  Ei vaikuta arvosanan 
muodostumiseen. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 
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KOTITALOUS 
 

Kotitalouden tehtävät 

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja 

hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja 

toimintavalmiuksia. 

Arjen hallinta on ihmisen toimintaa kodissaan ja lähiympäristössään siten, että 

perheenjäsenten ja perheyhteisöjen tasavertaiset mahdollisuudet kohtuulliseen ja hyvään 

elämään sekä kotikulttuuriin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen toteutuvat. 

Opetuksessa edistetään kädentaitoja, luovuutta ja kykyä tehdä valintoja. Opetuksessa 

pyritään vahvistamaan valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja 

elämiseen, vuorovaikutukseen sekä kriittiseen tiedonhallintaan. Kotitaloudellinen 

osaaminen on kykyä ja valmiuksia toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden 

tehtäviä soveltavasti ja ratkaisukeskeisesti. Kotitalous -oppiaine kasvattaa oppilaita 

toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen. 

 

Oppimisympäristöt ja työtavat 

Kotitalouden oppimisympäristöjen valinnassa keskeistä on, että ne mahdollistavat 

vuorovaikutteisen toiminnan, yhteisöllisen tiedonrakentamisen ja osaamisen jakamisen, 

tutkivan ja soveltavan opiskelun ja työskentelyn monipuolisen arvioinnin sekä tukevat 

yksilön ja yhteisön kasvua. Oppimisympäristöjen valinnalla tuetaan turvallisen oppimisen 

mahdollisuuksia niin, että huomio kiinnittyy pitkäjänteiseen tapaan tehdä työtä sekä 

kiireettömän ja kunnioittavan ilmapiirin luomiseen. 

Kotitalouden opetuksen tuominen luokkatilan ulkopuolelle tukee oppilaan monipuolisten 

taitojen kehittymistä, vuorovaikutteisuuden lisääntymistä sekä arjen hallinnan taitojen 

oppimista autenttisissa ympäristöissä. Luokkatilojen lisäksi oppimisympäristöinä voidaan 

käyttää koko koulun tiloja, esimerkiksi kasvihuoneita, liikuntasalia, ruokailutiloja sekä 

koulun lähiympäristöä. Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen valinnassa 

hyödynnetään Helsingin ja sen lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti 

ottaen huomioon kaikki oppiaineen keskeiset sisältöalueet. Helsingissä monimuotoiset 
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kulttuuriympäristöt tarjoavat erityisiä mahdollisuuksia oppimiseen, joita suunnitelmallisesti 

hyödyntäen oppilaat voivat oppia ymmärtämään ja arvostamaan arjen toimintaa erilaisissa 

kotitalouksissa ja perheissä. Oppimisympäristönä toimii myös oppilaan oma koti, jossa 

oppimistehtäviä voidaan harjoitella aidoissa tilanteissa kodin ja koulun yhteistyötä 

tukevalla tavalla. Kotitalouden opetuksen perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä 

toimimiseen. 

Kotitalouden opetus on vuorovaikutusta, asioiden tekemistä, erilaisuuden kohtaamista, 

suhteiden ja yhteyksien luomista ja siltojen rakentamista. Motivoituminen oppimiseen ja 

syvällinen oppiminen edellyttävät kokemuksellisten työtapojen käyttöä, opetuksen 

käytänteiden kehittämistä ja rajojen ylittämistä. 

Työtapojen valinnassa korostuu monipuolisten taitojen oppiminen, kädentaitojen 

harjoitteleminen ja oppilaan omien käsitysten esille tuominen sekä tiedon soveltaminen 

käytäntöön. Erilaisten työtapojen monipuolisella käytöllä tuetaan erilaisten oppilaiden 

mahdollisuuksia oppimiseen ja oppimistilanteiden vaikuttavuutta. 

Oppilaiden osallisuus työtapojen valinnassa tukee oppilaiden osallistumista 

päätöksentekoon ja kiinnostusta omaan oppimiseen ja sen arviointiin. Tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödynnetään kotitalousopetuksessa sekä välineenä että opetuksen 

tavoitteena. 

Kotitalouden tyypillisiin työtehtäviin perustuvat kotitehtävät ovat keskeinen osa 

oppimisprosessia. Kotitehtävien tulee olla riittävän väljiä ja jättää tilaa soveltamiseen ja 

erilaisiin vaihtoehtoihin. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Kotitaloudessa opetukselliset menetelmät tulee olla monipuolisia niin, että ne 

mahdollistavat erilaisten oppilaiden oppimisen tarpeiden aidon kohtaamisen. Käytännön 

toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arjen ilmiöiden ja oppimistilanteiden 

yhteensovittaminen. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus harjoitella erilaisia taitoja 

käytännössä ja autenttisissa tilanteissa. Sekä käytännön toimintataitojen, että 

tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita ja 

kuvia sekä esimerkkejä havainnollistaen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa 

keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun ja aidon vuorovaikutuksen syntymiseen. 
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Kotitaloudessa ohjataan siihen, että oppilaan omatoimisuus, motivaatio ja vastuu 

tehtävistä kasvaa vähitellen. Ohjauksen tavoitteena on työskentelyn kehittyminen 

vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. 

Eriyttämisessä lähtökohtana on oppilaan osaamistason mukaiset opetusjärjestelyt, jotka 

mahdollistavat kyseisen oppilaan kotitalouden oppisisältöjen mukaisen opiskelun ja 

tavoitteiden saavuttamisen. Tarvittaessa kotitalouden sisältöjä voidaan harjoitella oppilaan 

omassa kodissa annettujen oppimistehtävien kautta yhteistyössä huoltajien kanssa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota käytännön toimintataitoihin, vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin. Oppimisen dokumentoinnin ja arvioinnin tulee 

olla monipuolista niin, että se kohdistuu oppimisprosessin eri vaiheisiin. Dokumentointi voi 

olla kirjallista, kuvallista tai digitaalista niin, että sitä tuottaa sekä oppilas että opettaja. 

Monipuoliset arviointimenetelmät pitävät sisällään myös itsearviointia ja vertaisarviointia 

oppilaita kannustaen ja yhdessä keskustellen. 

Oppilaalle annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja 

toteutukseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Arvioinnin tulee olla oppimista tukevaa ja 

oppilasta kannustavaa. Arvioinnissa ei huomioida oppilaan asennetta oppiainetta kohtaan. 

Päättöarviointi: Oppilas saa arvosanan 8, mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 

määrittämää osaamista. Arvosanan 8 ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppimisessa hyödynnetään omia vahvuuksia ja aikaisempia kokemuksia. Ohjataan ja 

tuetaan oppilasta omien päätelmien ja mielipiteiden luomiseen sekä oman toiminnan 

reflektointiin. 
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Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmissa ja ottamaan ne huomioon 

toiminnassaan. 

Harjoitellaan toimimista ryhmässä, suunnittelemaan ja aikatauluttamaan käytännön 

toimintataitoja sekä toimimaan järjestyksen mukaisesti. Opetuksessa hyödynnetään 

monipuolisia oppimisympäristöjä ja työtapoja. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Rohkaistaan ja tuetaan oppilaita itsensä ilmaisuun ja luovuuteen estetiikka huomioiden. 

Kannustetaan oppilaita tuomaan esille omia toimintatapojaan, kulttuuritaustaansa, 

kertomaan kulttuuristaan ja välittämään sekä kokeilemaan uusia taitoja ja tapoja. 

Erilaisten koti- ja ruokakulttuurien tiedostaminen ja yhteistyössä toimiminen 

 

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja 

arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan oman toiminnan vaikutus muuhun ympäristöön. 

Opiskellaan hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden 

vaikutuksia omaan elämään. 

Harjoitellaan kantamaan vastuuta ja jakamaan sitä. 

 

L4 – Monilukutaito 

Harjoitellaan erilaisten tekstien ja merkintöjen lukemista, tulkitsemista, ymmärtämistä ja 

soveltamista. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Harjoitellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa turvallisesti, eettisesti, 

monipuolisesti ja luontevana osana kotitalouden toimintaa. 
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L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Harjoitellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan 

järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. 

Toiminnallisuus oppitunneilla tukee oppilaiden harjaantumista prosessien suunnitteluun, 

hypoteesien asetteluun, vaihtoehtojen kokeilemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen korostuminen opetuksessa. Harjoitellaan työelämässä 

tarvittavia taitoja toimimalla sekä itsenäisesti että ryhmässä. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Ohjataan oppilasta ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle ja muille 

sekä ympäristölle. 

Harjoitellaan tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja esimerkiksi raaka-aineita 

työvälineitä, puhdistusaineita ja tavaroita valittaessa ja hankittaessa ja ymmärtämään 

valintojen ja tekojen merkitys. 

 

7 luokka 

Kaikille yhteisessä kotitalouden oppimäärässä 7. vuosiluokalla keskitytään arjen hallinnan 

perustaitoihin. Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin perusruoan valmistusmenetelmiin. 

Käytettyjen raaka-aineiden avulla harjoitellaan elintarviketuntemusta ja raaka-aineiden 

oikeanlaista säilyttämistä. 

Aterioiden toteutuksessa oppilas harjoittelee raaka-ainevalintojen tekemistä sekä oman 

aterian suunnittelua ja toteutumista. Oppilas harjoittelee kodin puhtaanapidon 

siivousmenetelmiä sekä keittiön puhdistamista. Tekstiilien huollossa tutustutaan erilaisiin 

materiaaleihin ja harjoitellaan tekstiilien pesua ja kuivausta. 

Tutustutaan keittiöstä tulevien jätteiden kierrättämiseen. Tutustutaan kuluttajien oikeuksiin 

ja velvollisuuksiin. 
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Kalenterivuoden juhlista käsitellään joulu, pääsiäinen, laskiainen, Runebergin päivä ja 

Vappu. 

Hyvien tapojen harjoitteleminen on osana kotitalousopetusta. Tvt-välineitä käytetään 

opetuksen välineenä.  

 

 

Vuosiluokan 7 sisältöalueet 

S1 – Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit 

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. 

 

S2 – Asuminen ja yhdessä eläminen 

Sisällöt valitaan siten että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen 

ympäristö-ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja 

materiaalien hoito tarkoituksenmukaisineen 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 palveluja. 

 

S3 – Kuluttaja- ja talousosaaminen 

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 työvälineinä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median 

vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon 
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ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien 

rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. 

 

Vuosiluokan 7 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtään, 
toimintaansa. 

L1, L6 S1, S2, 
S3 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia 
kädentaitoja sekä estetiikan huomioimiseen 

L2, L3 S2, S3 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia 
edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

L3, L4, L5 S1, S2, 
S3 

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöä ja työn etenemistä sekä 
ylläpitämään järjestystä 

L1, L6 S1, S2 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja 
ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä 
oleviin voimavaroihin 

L3, L5, L7 S1, S2, 
S3 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa 
keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. 

L1, L2, L6, L7 S1, S2, 
S3 

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti 
monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä. 

L2, L3, L7 S1, S2, 
S3 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan 
työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä. 

L2, L6, L7 S1, S2 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä 
ryhmän ja yhteisön toiminnassa. 

L2, L3 S1, S2, 
S3 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää 
tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana 

L1, L4 S1, S2, 
S3 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan 
toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja jotka käsittelevät kotitaloutta ja 
lähiympäristöä. 

L4 S1, S2, 
S3 

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa 
tilanteissa ja ympäristöissä. 

L1 S1, S2, 
S3 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan 
huomiota ympäristö ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. 

L1, L7 S1, S2, 
S3 
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Valinnainen kotitalous 

Kotitalouden valinnaisissa opinnoissa (vuosiluokilla 8 ja 9) tietopohjaa ja taitoja 

syvennetään ja laajennetaan sekä valmistaudutaan perusopetuksen jälkeiseen elämään. 

Valinnaisen kotitalouden sisällöt. 

x suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia muunnelmineen 

x omien aterioiden suunnittelua 

x eri maiden ruoka-ja tapakulttuureihin tutustumista 

x kodin juhlien järjestämistä 

x kodin puhtaanapitoa ja hygieniaosaamista 

x ajankohtaisia ravitsemus -ja elintarvikealan aiheita 

x eettisyys ja luotettavuus ruokavalinnoissa 

 

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisällöt Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Käytännön toimintataidot 
T1 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan, organisoimaan ja 
arvioimaan työtä ja toimintaa 

S1, S2, 
S3 

Tavoitteiden 
asettaminen, työn 
toteutus, ja 
oppimaan 
oppimisen taidot 

Oppilas asettaa tavoitteita 
toiminnalleen ja työskentelee 
niiden saavuttamiseksi. Oppilas 
arvioi itse tavoitteiden 
saavuttamista ja omaa 
työskentelyään. Oppilas tunnistaa 
omaa osaamistaan itsearvioinnin, 
opettajan antaman palautteen ja 
vertaispalautteen perusteella. 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan 
kotitalouden hallinnassa tarvittavia 
kädentaitoja sekä kannustaa 
luovuuteen ja estetiikan 
huomioimiseen 

S1, S2 Kädentaidot ja 
estetiikka  

Oppilas osaa käyttää 
tavallisimpia työmenetelmiä 
ruoan valmistuksessa ja 
leivonnassa sekä asumiseen 
liittyvien perustehtävien 
toteuttamisessa ja ottaa 
huomioon esteettiset näkökulmat 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta 
valitsemaan ja käyttämään 
hyvinvointia edistävästi ja kestävän 
kulutuksen mukaisesti materiaaleja, 
työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa 

S1, S2, 
S3 

Kuluttajataidot sekä 
terveyden 
edistäminen ja 
teknologian käyttö 

Oppilas valitsee ja käyttää 
taloudellisesti materiaaleja ja 
teknologiaa kotitalouden 
toiminnassaan sekä pohtii 
valintoja terveyden ja 
kestävyyden kannalta. 

T4 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ajankäyttöään ja 
työn etenemistä sekä ylläpitämään 
järjestystä oppimistehtävien aikana 

S1, S2 Ajanhallinta ja 
järjestyksen 
ylläpitäminen 

Oppilas osaa toimia annettujen 
ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja 
järjestystä ylläpitäen sekä 
suunnitella ajankäyttöään sen 
mukaisesti. 
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T5 ohjata ja motivoida oppilasta 
toimimaan hygieenisesti, 
turvallisesti ja ergonomisesti sekä 
ohjata kiinnittämään oppilaan 
huomiota käytettävissä oleviin 
voimavaroihin 

S1, S2, 
S3 

Turvallisuus ja 
voimavarojen 
kannalta kestävä 
toiminta 

Oppilas työskentelee ohjeiden 
mukaan hygieenisen ja turvallisen 
työskentelyn periaatteita 
noudattaen sekä ajan, 
kustannusten tai energiankäytön 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. 
Oppilas pyrkii kiinnittämään 
huomiota ergonomiaan. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan 
kuuntelua ja rakentavaa 
keskustelua ja argumentointia 
oppimistehtävien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa  

S1, S2, 
S3 

Kuuntelu, 
keskustelu ja 
argumentointi 

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri 
näkökulmia ja ilmaisemaan 
rakentavasti omia näkemyksiään 
yhteisissä suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

T7 aktivoida oppilasta 
tunnistamaan arjen rakentumista ja 
kulttuurisesti monimuotoisia 
toimintaympäristöjä sekä 
kotitalouksien perinteitä 

S1, S2, 
S3 

Arjen rakentumisen 
ja kotitalouksien 
erilaisuuden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvailla kodin 
arkirutiineita. Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä erilaisista 
perherakenteista ja kotitalouksien 
perinteistä sekä pohtia niiden 
vaikutusta arjen rutiineihin. 

T8 ohjata oppilasta 
työskentelemään yksin ja ryhmässä 
sekä sopimaan työtehtävien 
jakamisesta ja ajankäytöstä 

S1, S2 Voimavarojen 
käyttäminen ja 
sopimuksen 
tekeminen 

Oppilas osaa työskennellä yksin 
ja pyrkii toimimaan ryhmässä 
rakentavasti ja työtehtävistä 
neuvotellen.  Oppilas osaa 
selittää, mitä tarkoittaa 
tasapuolinen työnjako sekä 
pääsee sopimukseen 
ajankäytöstä ja työtehtävien 
jakamisesta osallistumalla 
päätöksentekoon. 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan 
hyvien tapojen mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa sekä 
pohtimaan oman käytöksen 
merkitystä ryhmän ja yhteisön 
toiminnassa 

S1, S2, 
S3 

 Ei käytetä oppiaineen arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 
 
 

Tiedonhallintataidot 
T10 kannustaa oppilasta 
hankkimaan ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää tietoa sekä 
ohjata käyttämään luotettavaa 
tietoa valintojen perustana 

S1, S2, 
S3 

Tietojen hankinta ja 
käyttö 

Oppilas osaa etsiä kotitalouden 
sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri 
tietolähteistä ja pohtia erilaisen 
tiedon luotettavuutta sekä osaa 
tulkita pakkausmerkintöjä. 
Oppilas tuntee ruoka- ja 
ravintoaineryhmät ja niiden 
ominaisuuksia.  
 

T11 harjaannuttaa oppilasta 
lukemaan, tulkitsemaan ja 
arvioimaan toimintaohjeita sekä 
merkkejä ja symboleja, jotka 
käsittelevät kotitaloutta ja 
lähiympäristöä 

S1, S2, 
S3 

Toimintaohjeiden, 
merkkien ja 
symbolien käyttö ja 
jäsentyminen 

Oppilas osaa tulkita ja käyttää 
kotitalouden toimintaohjeita ja 
osaa nimetä tyypillisiä 
kotitalouden merkkejä ja 
symboleja sekä tulkita niitä arjen 
ilmiöiden yhteydessä. 
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T12 ohjata oppilasta, 
ongelmanratkaisuun ja luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä 

S1, S2, 
S3 

Käsitteiden 
omaksuminen, 
tietojen ja taitojen 
soveltaminen,  
luova ilmaisu sekä 
palveluiden 
tunnistaminen 
 
 

Oppilas pystyy käyttämään 
kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja 
taitojaan monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa tai 
tilanteessa, jossa kotitalouden 
osaamista sovelletaan eri 
ympäristöissä Oppilas osaa 
kuvailla erilaisia kotitalouden 
palveluita ja pohtia niiden 
merkitystä ja mahdollisuuksia 
arkielämässä. 

T13 ohjata oppilasta kestävään 
elämäntapaan kiinnittämällä 
oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen 
valintoja  

S1, S2, 
S3 

Mittaamisen ja 
laskemisen sekä 
kierrättämisen 
soveltaminen 
omaan toimintaan 
ja päätöksentekoon 

Oppilas osaa huolehtia kodin 
jätteiden peruslajittelusta ja osaa 
selittää mittaamisen ja 
laskemisen sekä ympäristöä 
säästävän kodin arjen toiminnan 
yhteydet osana kustannus- ja 
ympäristötietoista toimintaa. 
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OPPILAANOHJAUS 
 

Oppiaineen tehtävä 

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaan, koulun että yhteiskunnan 

näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, 

perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään 

oppilaan koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja 

vaikuttavuutta. Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla 

edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden 

toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas 

pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan 

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilasta tekemään omiin 

valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, 

opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen 

avulla oppilas oppii tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä 

suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja 

kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään 

valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan 

yhteistyössä huoltajien kanssa. 

 

Oppimisympäristöt ja työtavat 

Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja erilaisten verkkoympäristöjen rinnalla 

lähiympäristöä ja työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien 

aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja 

työn arvostuksen lisäämiseksi. TET-jaksojen ajankohdat ja kesto kirjataan koulun 

toimintasuunnitelmaan lukuvuosittain. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle 

tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään 

tutustuminen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Oppilasta 

rohkaistaan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien 

asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, kokemuksellisuus, 
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tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, 

vuorovaikutus-, ajattelu - ja yhteistyötaitoja. 

Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon 

rakentamisen yksin ja yhdessä. Koulutuksen ja työelämän yhteydessä olevien ilmiöiden 

tutkimiseen soveltuvat toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja draaman sekä tarinoiden 

käyttö. Oppilaanohjauksessa erilaisia työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden 

yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden.  

Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, 

pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla 

on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä 

elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii 

ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan 

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. 

Helsingin opetusvirasto ja muut pääkaupunkiseudun koulutuksenjärjestäjät tarjoavat 

kattavasti toisen asteen opiskeluvaihtoehtoja sekä joustavia oppimispolkuja, esimerkiksi 

ammatilliset erityisoppilaitokset, erilaiset nivelvaiheen koulutukset sekä nuorten 

oppisopimuskoulutus. Stadilainen toimintaympäristö ohjauksessa vaatii hyvin suunniteltua 

yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä huomioidaan 

koulutusvaihtoehtojen moninaisuus ja perheiden kieli- ja kulttuuritaustat. 

Monipuoliset vaihtoehdot tuovat peruskoulun ohjaukseen haastetta ja jokaiselle oppilaalle 

tulee varata riittävästi henkilökohtaista- ja pienryhmäohjausta erilaisten opintopolkujen 

pohtimiseen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Oppilaanohjauksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Keskeistä 

on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti oppilaan opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja 

nivelvaiheiden ohjauksessa. Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään 
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erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja koulutuksen ulkopuolella jäämässä olevien 

nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.  

Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän 

varhain. Jatko-opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, 

vastaanottavan oppilaitoksen ja peruskoulun edustajien kesken. Suunnittelussa otetaan 

huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset ja tuen tarve. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen 

tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja 

järjestäviin oppilaitoksiin. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan riittävästi tietoa tuen 

jatkumisesta mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä muista 

tukimuodoista.  

Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevan oppilaan ohjaus on henkilökohtaista ja 

säännöllistä. Tavoitteet pilkotaan pienempiin osatavoitteisiin. Erityisen tuen piirissä olevalle 

oppilaalle elämäntaidot, kuten ajankäyttö, tunnetaidot, asiointitaidot ja vuorovaikutus eri 

tilanteissa, ovat keskeinen osa ohjausta. 

Erityisen tuen oppilaan tukiverkosto otetaan mukaan jatko-opintojen suunnitteluun. 

Oppilaalle tehdään HOJKS:n yhteydessä siirtymäsuunnitelma, jossa suunnitellaan 

yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen kanssa tuki jatko-opintojen alkaessa sekä 

vastaanotto ja perehdyttäminen uudessa oppilaitoksessa. 

Kielitietoisen koulun näkökulmasta huolehditaan, että oppilas ja huoltaja tuntevat Suomen 

koulutusjärjestelmän sekä ymmärtävät jatko-opintoihin ja työelämään liittyvät keskeiset 

käsitteet. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi 

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. 

Oppilasta ohjataan arvioimaan omia valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, 

toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan. Lisäksi oppilas pohtii oman 

ohjaustarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilasta 

ohjataan tiedostamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta 

omiin valintoihinsa ja päätöksiinsä. 
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Oppilas kykenee arvioimaan tiedonhankinta-, tieto- ja viestintäteknologian taitojaan 

koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Hän pystyy arvioimaan eri tietolähteiden 

luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

Oppilas tiedostaa erilaisten itsearviointimenetelmien ja välineiden taustat sekä tunnistaa 

niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Hän myös tuntee tuki- ja 

ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä osaa hakea 

tarvitsemiaan ohjauspalveluita. 

Oppilaan päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on 

kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. 

 

Ilmiöoppiminen oppilaanohjauksessa 

Oppilaanohjaus soveltuu monissa erilaisissa ilmiöpohjaisissa kokonaisuuksissa 

työskentelemään eri oppiaineiden kanssa.  

 

Laaja-alainen osaaminen oppilaanohjauksen näkökulmasta 

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilasta ohjataan pohtimaan omaan opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä 

ilmiöitä useista eri näkökulmista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilas harjoittelee 

hakemaan oppilaanohjauksen kannalta merkityksellistä tietoa monista eri tietolähteistä ja 

hyödyntämään tätä tietoa omassa tulevaisuuden suunnittelussaan. 

 

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilasta ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana ja 

oman tulevan opiskelu- ja työuran mahdollisuutena 
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L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan omasta itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman 

ajankäyttönsä hallintaa sekä pohtimaan yhteistyötaitojen merkitystä koulussa ja 

työelämässä. 

 

L4 – Monilukutaito 

Oppilas syventää tietämystään oppilaanohjauksen tietolähteistä ja tiedon tuottamisen 

välineistä. Oppilas tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti 

ja tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden tietolähteiden välillä. 

 

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Oppilas syventää osaamista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä tiedon 

hankinnan, käsittelyn ja tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi erilaisia verkkoympäristöjä, 

sovelluksia ja verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 

oppilaanohjauksen ja oman urasuunnittelun näkökulmasta. 

 

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas saa yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja 

työelämää kohtaan. Oppilas saa kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja 

yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja 

yhteiskunnan jäsenenä. 

 

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Oppilasta ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys 

itselle ja lähiympäristölle 
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Oppilaanohjauksen sisällöt 

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. 

 

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. 
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S4 – Työelämään tutustuminen. Oppilas suorittaa koulun ulkopuolisen TET-jakson 
vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla.  

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.  

 

 

 

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. 

 

Vuosiluokan 7 ja 8 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 Osallisuus ja aktiivinen toiminta 

Oppilasta autetaan muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9 
toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehitetään oppilaan valmiutta toimia 
kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tuetaan oppilasta 
itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään 
valinnoista 

L1, L3, L7 S1, S2 

T2 Oppimaan oppimisen taidot L1 S1, S2 
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Oppilaita kannustetaan ja ohjataan kehittämään opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen taitojaan. 

T3 Elinikäinen oppiminen 

Luodaan edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja 
hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan sekä kehittää kykyään tunnistaa 
oppimiskohteitaan 

L1 S1, S2 

T4 Itsetuntemus 

Oppilasta ohjataan tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja 
kiinnostuksensa mukaisesti. 

L3 S2 

T5 Tavoitteiden asettaminen 

Oppilasta ohjataan asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, 
tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista. 

L1, L3 S2, S5 

T6 Työelämään suuntautuva oppiminen 

Oppilasta autetaan ymmärtämään työn merkityksen oman elämänsä ja 
yhteiskunnan kannalta sekä edistetään oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien 
oppiaineiden merkitys tulevien opintojensa sekä työelämässä ja 
työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta. 

L6, L7 S2, S3, 
S5 

T7 Työelämään suuntautuva oppiminen 

Oppilasta ohjataan kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa 
osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja 
ja valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta 
perusopetuksen jälkeen. 

L4, L5, L6 S2,S3, 
S4, S5 

T8 Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa 

Oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoa Suomen koulutusjärjestelmän 
pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista.  Oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja 
työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta kehitetään. 

L4, L5 S4, S5 

T9 Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa 

Oppilasta ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta. 

L4, L5, L6 S2, S3, 
S5 

T10 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

Oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa tuetaan. Oppilaan kykyä toimia 
kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa vahvistetaan.  

L2 S4, S5 
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Oppilasta opastetaan hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja 
työmahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla 

 

Vuosiluokan 9 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet 

Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen 
osaaminen Sisällöt 

T1 Osallisuus ja aktiivinen toiminta 

Oppilasta autetaan muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9 
toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehitetään oppilaan valmiutta toimia 
kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tuetaan oppilasta 
itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään 
valinnoista 

L1, L3, L7 S1, S2 

T2 Oppimaan oppimisen taidot 

Oppilaita kannustetaan ja ohjataan kehittämään opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen taitojaan. 

L1 S1 

T3 Elinikäinen oppiminen 

Luodaan edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa 
ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan sekä kehittää kykyään tunnistaa 
oppimiskohteitaan 

L1 S1, S2 

T4 Itsetuntemus 

Oppilasta ohjataan tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja 
kiinnostuksensa mukaisesti. 

L3 S2 

T5 Tavoitteiden asettaminen 

Oppilasta ohjataan asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, 
tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista. 

L1, L3 S2, S5 

T6 Työelämään suuntautuva oppiminen 

Oppilasta autetaan ymmärtämään työn merkityksen oman elämänsä ja 
yhteiskunnan kannalta sekä edistetään oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien 
oppiaineiden merkitys tulevien opintojensa sekä työelämässä ja 
työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta. 

L6, L7 S2, S3, 
S5 

T7 Työelämään suuntautuva oppiminen L4, L5, L6 S2, S3, 
S4, S5 
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Oppilasta ohjataan kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa 
osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia 
ammattialoja ja valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta 
perusopetuksen jälkeen. 

T8 Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa 

Oppilas ja hänen huoltajansa saavat tietoa Suomen koulutusjärjestelmän 
pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista.  Oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja 
työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta kehitetään. 

L4, L5 S4, S5 

T9 Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa 

Oppilasta ohjataan käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta. 

L4, L5, L6 . S2, S3, 
S5 

T10 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

Oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa tuetaan. Oppilaan kykyä toimia 
kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa vahvistetaan.  
Oppilasta opastetaan hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja 
työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä 
ulkomailla 

L2 S4, S5 

 

 

 

 



Yleisluokan oppilaan tuntijako

VUOSILUOKAT 7 8 9 kertymä

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3 10

A-kieli 2 3 2 7

B-kieli 2 2 2 6

Matematiikka 3 4 4 11

Biologia ja maantieto 2 2 3 7

Fysiikka ja kemia 2 2 3 7

Terveystieto 1 1 1 3

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 1 3

Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 3 7

Musiikki 1 1 2

Kuvataide 2 2

Käsityö 3 3

Liikunta 2 2 3 7

Kotitalous 3 3

Oppilaanohjaus 0,3 0,7 1 2

Taito-ja taideaineiden valinnainen* 0 2 2 4

Valinnaiset aineet ** 4 2 6

Oppilaan tuntimäärät *** 29,3 30,7 30 90

Vapaaehtoinen A2-kieli **** 2 2 2 6

Vapaaehtoinen B2kieli **** 2 2 4

Valtakunnalliset minimitunnit 29 29 30



Matematiikkaluokan oppilaan tuntijako

VUOSILUOKAT 7 8 9 kertymä
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3 10
A-kieli 2 3 2 7
B-kieli 2 2 2 6
Matematiikka 3 4 4 11
Biologia ja maantieto 2 2 3 7
Fysiikka ja kemia 2 2 3 7
Terveystieto 1 1 1 3
Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 1 3
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 3 7
Musiikki 1 1 2
Kuvataide 1 1 2
Käsityö 3 3
Liikunta 2 2 3 7
Kotitalous 3 3
Oppilaanohjaus 0,3 0,7 1 2
Taito-ja taideaineiden valinnainen* 0 2 2 4
Valinnaiset aineet **
Matematiikkapainotus 2 2 2
Oppilaan tuntimäärät *** 30,3 29,7 30 90
Vapaaehtoinen A2-kieli **** 2 2 2 6
Vapaaehtoinen B2kieli **** 2 2 4

Valtakunnalliset minimitunnit 29 29 30



Liikuntaluokan oppilaan tuntijako

VUOSILUOKAT 7 8 9 kertymä
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3 10
A-kieli 2 3 2 7
B-kieli 2 2 2 6
Matematiikka 3 4 4 11
Biologia ja maantieto 2 2 3 7
Fysiikka ja kemia 2 2 3 7
Terveystieto 1 1 1 3
Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 1 3
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 3 7
Musiikki 1 1 2
Kuvataide 1 1 2
Käsityö 3 3
Liikunta 2 2 3 7
Kotitalous 3 3
Oppilaanohjaus 0,3 0,7 1 2
Taito-ja taideaineiden valinnainen* 0
Valinnaiset aineet ** 2 2 4
Liikuntapainotus 2 2 2
Oppilaan tuntimäärät *** 30,3 29,7 30 90
Vapaaehtoinen A2-kieli **** 2 2 2 6
Vapaaehtoinen B2kieli **** 2 2 4

Valtakunnalliset minimitunnit 29 29 30



Kansanvälisen luokan oppilaan tuntijako

VUOSILUOKAT 7 8 9 kertymä
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 4 3 10
Extra Äidinkieli ja kirjallisuus 1 1 1 3
A-kieli englanti 3 3 3 9
Extra Englanti 1 1 1 3
B-kieli 1 2 1 4
Matematiikka 3 4 4 11
Biologia ja maantieto 2 2 3 7
Fysiikka ja kemia 2 2 3 7
Terveystieto 1 1 1 3
Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 1 3
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2 3 7
Musiikki 1 1 2
Kuvataide 1 1 2
Käsityö 3 3
Liikunta 2 2 3 7
Kotitalous 3 3
Oppilaanohjaus 0,3 0,7 1 2
Taito-ja taideaineiden valinnainen* 0 2 2 4
Valinnaiset aineet ** 0
Oppilaan tuntimäärät *** 30,3 29,7 30 90
Vapaaehtoinen A2-kieli **** 2 2 2 6
Vapaaehtoinen B2kieli **** 2 2 4

Valtakunnalliset minimitunnit 29 29 30



Liite 5 

Maunulan yhteiskoulu, peruskoulun oppilashuoltosuunnitelma 

 

Peruskoulun oppilashuolto 

Peruskoulun oppilashuollon tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, 

yhteisöllisyyttä, oppilaiden osallisuutta sekä hyvää oppimista. Tavoitteena on luoda 

turvallinen ja terve opiskeluympäristö sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.  

Vastuu oppilashuollon toteutumisesta on kaikilla oppilaitoksessa työskentelevillä. 

Erityisvastuun toiminnasta kantavat oppilashuoltoryhmän jäsenet ja oppilashuollon 

työntekijät. Perusopetuslaissa säädetään koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää 

oppilaitoksen oppilashuolto. 

Peruskoulussa järjestetään sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilashuoltoa; työkenttänä on 

tunnistaa oppimisen esteitä, vaikeuksia sekä muita nuoren elämään liittyviä ongelmia 

mahdollisimman varhain ja puuttua niihin nopeasti. 

 

Oppilashuoltohuoltotyön eettiset periaatteet 

Maunulan yhteiskoulun toimitaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti. Varhainen 

puuttuminen tarkoittaa reagoimista omaan huoleen ja huolen puheeksi ottaminen niiden 

kanssa, joita asia koskee. 

x Otetaan oma vastuu 

Jokaisella on inhimillinen vastuu sekä itsestään että lähimmäisestään. Heräävään 
huoleen on puutututtava mahdollisimman pian. Vastuu varhaiseen puuttumiseen on 
sillä, jolla huoli herää. 

x Otetaan huolet puheeksi 

Jokaisella on velvollisuus ottaa huolensa puheeksi kunnioittavasti, siellä missä ne 
ilmenevät ja kun ne ilmenevät. Kunnioittava puheeksi ottaminen edistää yhteistyötä. 

x Tuetaan osallisuutta 

Yhteistyö edellyttää vuoropuhelua, on tärkeää kuunnella ja tulla kuulluksi. 
Keskusteluissa on kuitenkin vältettävä liiallista asiantuntijakeskeisyyttä. Yhdessä 
laadittu suunnitelma kantaa. 

x Toimitaan avoimesti ja yhdessä 

Palvelun käyttäjän tai perheen asioita käsitellään heidän luvallaan ja läsnä ollessaan.  
Kohtaamisten tulee olla kunnioittavia ja edistää vuoropuheluja.   



x Ei leimata ketään 

Varhainen puuttuminen ei tarkoita ihmisten luokittelua toimenpiteiden kohteiksi.  
Varhaisen puuttumisen nimissä ei saa laatia rekistereitä, jotka loukkaavat tietosuojaa ja 
avoimuuden eettisiä periaatteita. Varhaisen puuttumisen tulee tapahtua avoimessa 
yhteistyössä, joka tukee osallisuutta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt huolen vyöhykkeistön lasten, nuorten, 

perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien työntekijöiden yhteistyön välineeksi. Huolen 

vyöhykkeistön avulla työntekijä voi jäsentää nuoren ja hänen perheensä tilanteesta 

kokemaansa huolen astetta, omien auttamismahdollisuuksiensa riittävyyttä sekä 

lisävoimavarojen tarvetta. Vyöhykkeistö on apuväline tilanteen jäsentämiseksi ja avoimen 

yhteistyön kehittämiseksi. Työntekijän tehtävänä on ottaa mahdollinen huoli puheeksi nuoren 

ja/tai perheen kanssakunnioittavasti ja pyytää apua huolensa vähentämiseksi ja nuoren 

tukemiseksi. 

 

Huolen vyöhykkeet 

Huolen vyöhykkeitä on neljä. Huoli nähdään jatkumona, jonka yhdessä ääripäässä on ”ei 

huolta” -tilanne ja toisessa ääripäässä ”suuren huolen” -tilanne. 

x Ei huolta vyöhyke 

Koulun työntekijä kokee, että nuoren asiat ovat hyvin. Nuoren koulunkäynti etenee 
normaalisti. Vuorovaikutus on sujuvaa, kannustavaa ja välittävää. Työntekijä kokee 
asioiden ja oman toiminnan sujuvan niin kuin pitääkin ja tuottavan toivottuja tuloksia. 

x Pienen huolen vyöhyke 

Koulun työntekijällä on pieni huoli, jopa toistuvasti. Huoli voi liittyä esimerkiksi nuoren 
oppimisvaikeuksiin, opiskelumotivaation laskuun, opintosuoritusten heikentymiseen, 
yksinäisyyteen, ylitunnollisuuteen, muutoksiin käyttäytymisessä ja poissaoloihin. 
Työntekijällä on kuitenkin keskustelukontakti nuoreen ja huolen puheeksi ottaminen on 
suhteellisen helppoa, koska työntekijä pystyy tarjoamaan tukeaan. Useimmiten tuki 
tuottaa toivottua myönteistä kehitystä. Pienen huolen vyöhykkeellä on hyvät 
mahdollisuudet varhaiseen puuttumiseen. 

x Tuntuvan huolen vyöhyke (harmaa vyöhyke) 

Työntekijän toimenpiteistä huolimatta huoli nuoresta on tuntuvaa ja kasvaa edelleen. 
Omat auttamiskeinot on käytetty tai ne ovat vähissä. Usein tällä alueella esiintyvää 
huolta on esiintynyt jo pitkään. Tilanteet ovat kuormittavia, tilanteeseen liittyvien 
tahojen työnjako on usein epäselvää tai muiden tahojen mukanaolosta ei ole tietoa. 
Työntekijä kokee kasvavaa huolta, kaipaa lisävoimia ja kontrollia, mutta on samalla 
epävarma siitä, onko hänellä riittävästi konkreettista näyttöä huoleensa. Työntekijä 
joutuu pohtimaan myös velvollisuuksiaan, sitooko häntä vaitiolovelvollisuus vai 



lastensuojelulain §25 ilmoitusvelvollisuus, joka antaa mahdollisuuden hakea tukea ja 
asiantuntija-apua lastensuojelun työntekijöiltä. 

x Suuren huolen vyöhyke 

Työntekijä arvioi nuoren olevan vaarassa. Huoli on tuntuvaa ja omat keinot ovat lopussa. 
Nuoren koulunkäyntiin ja/tai elämänhallintaan liittyvät ongelmat lisääntyvät. 
Työntekijä ennakoi, että nuorelle käy todella huonosti, ellei tilanteeseen saada muutosta 
heti.  

 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

Oppilashuollon pääpaino on yhteisöllisessä työssä. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävä 

on ja kehittää ja koordinoida oppilashuoltoa yleisesti. Koko peruskoulua koskevia tehtäviä 

voivat olla esimerkiksi yleiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja opetuksen tukeen liittyvien 

toimintamallien kehittäminen tai esim. luokkatasoisten (7-10-luokat) yhteisöllisten 

aktiviteettien suunnittelu sekä yksittäisessä peruskoululuokassa toteutettava interventio. 

Luokanohjaajat ja opettajat tekevät oppilashuoltotyötä päivittäin koulun arjessa hoitaessaan 

ja huolehtiessaan oppilaidensa koulunkäynnin säännöllisyydestä ja puuttuessaan huolta 

herättäviin asioihin oppilaan koulutyössä.  

Lukuvuoden aikana jokaisen peruskoulun oppilaan pedagogisen tuen tarve kartoitetaan 

yhteisessä tapaamisessa. Oppilashuollon vuosisuunnitelma sisältää luokkien aikataulut ja 

kukin luokanohjaaja kirjoittaa muistion oman ryhmänsä tapaamisesta. Luokan oppilaiden 

mahdolliset yksilölliset pedagogiset tukitoimet ja muu mahdollinen selvittely ja niiden 

eteneminen sovitaan erikseen pienemmällä niiden aikuisten joukolla, jotka tarvitaan tai jo 

ovat mukana oppilaan asioissa. 

 

Yksilöllinen monialainen oppilashuoltotyö 

Peruskoulun niiden yksittäisten nuorten asiat tai huolet, jotka vaativat moniammatillista 

asiantuntemusta käsitellään yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä, jossa opiskelija on itse 

läsnä. Tämä tulee kyseeseen yleensä silloin, kun työntekijän huoli nuoresta on suuri ja 

työntekijän omat auttamiskeinot eivät riitä (ks. huolen vyöhykkeet). Koulun työntekijä on 

yhteydessä siihen oppilashuoltoryhmän jäseneen, jonka asiantuntijuuteen nuoren asia liittyy. 

Jos työntekijällä on epävarmuutta asian suhteen, oppilashuoltoryhmän jäseniä voi aina 



konsultoida asiasta nimettömästi. Yksilölliseen oppilashuoltotyön ryhmään voi osallistua 

koulun ulkopuolinen nuoren asioissa mukana oleva taho. 

Tärkeä toimintaperiaate yksilöllisessä työssä on luottamuksellisuus ja hyväksikäyttökielto. 

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Yksilöllisen 

oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee ja ryhmä kootaan aina yksilöllisesti oppilaan 

tarpeiden mukaisesti riippuen asiasisällöstä. Oppilas osallistuu itse omien asioidensa 

käsittelyyn ja oppilaan omien mielipiteiden ja toivomusten huomioiminen hänen ikänsä ja 

kehitystasonsa mukaisesti on tärkeää. Oppilas voi toivoa tiettyä koulun työntekijää 

osallistumaan omien asioidensa käsittelyyn ja/tai kieltää jotakin tiettyä työntekijää 

osallistumasta siihen. Huoltaja ei voi kieltää alaikäisen nuoren oikeutta käyttää koulun 

oppilashuoltopalveluita. 

 

Oppilashuoltotyötä tekevien tehtävät ja työnjako 

Oppilashuoltotyötä tekevien henkilöiden tulee huolehtia siitä, että peruskoulun henkilöstö, 

oppilaat ja huoltajat tietävät keitä he ovat, mitkä ovat heidän keskeiset työtehtävänsä ja miten 

heidät voi parhaiten tavoittaa. Koulupsykologi ja –kuraattori esittäytyvät uusille 

seitsemäsluokkalaisille heti lukuvuoden alettua ensimmäisten kouluviikkojen aikana. 

Kouluterveydenhoitajaan oppilas tutustuu viimeistään 7. luokkalaisen terveystarkastuksessa. 

Oppilashuoltotyöstä kerrotaan huoltajille vanhempainilloissa, Wilmassa ja koulun www-

sivuilla. Oppilaalla ja/tai huoltajalla on aina mahdollisuus henkilökohtaiseen yhteydenottoon 

oppilashuollon työntekijään. 

 

Apulaisrehtori 

Peruskoulun apulaisrehtori vastaa peruskoulun oppilasasioista. Apulaisrehtorin tehtävänä on 

koordinoida ja johtaa peruskoulun oppilashuoltoryhmän toimintaa. Apulaisrehtori informoi 

myös rehtoria ja johtoryhmää peruskoulun oppilashuollon asioista.  

 

Opinto-ohjaaja 

Peruskoulun opinto-ohjaajien keskeisenä tehtävänä on antaa tukea ja ohjausta 

opiskelukäytännöissä, opiskelutaidoissa ja arjenhallinnassa, omien vahvuuksien ja 



voimavarojen kartoittamisessa sekä auttaa kaikin tavoin oppilasta ammatilliseen 

suuntautumiseen ja jatkokoulutukseen liittyvissä ongelmissa. Erittäin olennainen osa opinto-

ohjaajien työtä ovat henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, jotka tarjoavat oppilaille 

mahdollisuuden luottamuksellisiin kahdenkeskisiin keskusteluihin. Tarvittaessa opinto-

ohjaajat ohjaavat oppilaan koulun oppilashuollon palveluihin kuten erityisopettajan, 

psykologin tai kuraattorin luokse. 

Opinto-ohjaajat ovat mukana opiskeluhuollon suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa 

ja arvioinnissa yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa. Tiivis yhteystyö 

aineenopettajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Opettajilta saadun palautteen pohjalta 

opinto-ohjaajat konsultoivat oppilashuoltoryhmän jäseniä ja tarvittaessa myös oppilaan 

huoltajia opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat järjestävät ja osallistuvat 

tarvittaessa huoltajatapaamisiin, verkostotapaamisiin sekä nuoren opiskelun 

jatkosuunnitteluun. Yksilöllisessä oppilashuollossa opinto-ohjaajat ottavat esille 

henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa esille tulleita asioita ja yhdessä muiden ryhmän 

jäsenten kanssa pohtivat sopivia tukitoimenpiteitä oppilaan auttamiseksi. 

 

Erityisopettaja 

Erityisopettaja osallistuu pedagogisen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn valmistelemalla 

yhdessä sovitun riittävän tuen oppilaalle. Erityisopettaja auttaa aineenopettajia oppimiseen 

ongelmiin liittyvissä asioissa sekä luokanohjaajaa pedagogisten asiakirjojen täyttämisessä. 

Erityisopettaja konsultoi mahdollisia oppimisen ongelmia psykologin kanssa ja tarvittaessa 

ottaa yhteyttä kotiin oppimisen ongelmiin liittyvien lisätutkimusten tekemistä varten. 

 

Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitajan rooli oppilashuoltoryhmässä on toimia terveydenhuollon asiantuntijana. 

Terveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä koko 

opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toiminta sisältää oppilaan 

hyvinvoinnin ja terveyden seuraamista, arviointia ja edistämistä, sekä oppimisen, tunne-

elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamista ja selvittämistä yhteistyössä muun 

oppilashuoltohenkilöstön kanssa.  



Oppilaiden terveyden edistämiseksi opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus 

tarkastetaan joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä kouluterveydenhuollon, 

oppilaitoksen ja sen oppilaiden, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 

työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa 

todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. Lisäksi terveydellisten olojen 

valvonta edellyttää jatkuvaa havainnointia opiskeluympäristössä. 

 

Oppilaiden terveystarkastukset 

Terveystarkastuksen tehtävänä on edistää oppilaan terveyttä ja hyvinvointia. Nuorta ohjataan 

tekemään terveyttä edistäviä valintoja ja tuetaan itsenäistymisessä. Terveystarkastuksessa 

selvitetään oppilaan opiskelukykyä ja elämäntilannetta, itsetuntoa, voimavaroja ja vastuuta 

omasta terveydestään. Tarvittaessa tehdään laajempi motivaation, riskien, 

muutoshalukkuuden ja muutoksen esteiden selvittäminen. Kouluterveydenhuollossa on 

tärkeää tunnistaa ne oppilaat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjata heitä tarvittavien 

tukitoimien piiriin. 

Opiskelukykyyn voivat vaikuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmat, sosiaaliset ongelmat, 

muutto toiselta paikkakunnalta, pitkäaikaissairaus, kiusaaminen tai oppimisvaikeudet. 

 

Oppilaan terveystarkastustoiminnan tavoitteena on 

x selvittää yhdessä nuoren kanssa hänen elämäntilanteensa, elämäntapansa, sosiaaliset 
verkostonsa ja koulunkäynti osana hyvinvoinnin kokonaisuutta 

• tukea ja vahvistaa oppilaan voimavaroja 
x havaita elämäntapoihin liittyviä riskejä ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden 

vähentämiseksi 
• arvioida terveydentilaa koulusta selviytymisen kannalta 
x huomioida syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat 
x ohjata oppilas tarvittavien palvelujen piiriin, jos toimintakykyä uhkaavia tai sitä 

haittaavia ongelmia havaitaan 
• selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvonnan tarve 
x selvittää erityisoppilaan tarvitsemat kuntoutus- ja tukitoimet yhdessä oppilaitoksen 

eri toimijoiden tai muiden tahojen kanssa 
• arvioida jatkotapaamisten tarve 
• tiedottaa kouluterveydenhuollon tarjoamista palveluista 



Palveluja kohdennetaan koko ikäluokan kattavien määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi 

erityisesti niille, jotka tarvitsevat enemmän kouluterveydenhuollon ammattihenkilöiden apua 

tai ohjausta. 

Terveystarkastuksesta poisjääneelle oppilaalle tarjotaan uutta aikaa. Jos oppilas toistuvasti 

jättää tulematta terveystarkastukseen, otetaan yhteyttä huoltajiin ja tarvittaessa oppilaan 

tilannetta selvitetään oppilashuoltoryhmässä. 

 

Psykologi 

Psykologitoiminnan tavoitteena on nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja 

tukeminen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Psykologi tarkastelee ilmiöitä ja ongelmia niin 

yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön kuin organisaationkin näkökulmasta. Psykologi on 

terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka työtä valvoo Valvira. Lisäksi työtä 

säätelevät ammattieettiset periaatteet. Maunulan yhteiskoulussa priorisoidaan suora 

asiakastyö, henkilökohtaiset auttamisprosessit vaativat aikaa ja yksilöllistä työotetta.  

Koulupsykologi tapaa nuoria tavallisesti tukikäynneillä asiassaan 1-5 kertaa, tarpeen mukaan 

enemmän. Tarvittaessa ja oppilaan suostumuksella tehdään myös perhe- ja verkostotyötä. 

Haastattelun ja psykologisten tutkimusmenetelmien avulla psykologi selvittää mm. nuoren 

mielenterveyttä, tunne-elämää, opiskelu- ja toimintakykyä. Psykologi antaa oppilaalle 

ohjausta ja neuvontaa mielenterveyteen, psykologisiin kehitystehtäviin ja ihmissuhteisiin 

liittyvissä asioissa sekä ohjaa hoidon tai muiden palveluiden piiriin hakeutumisessa. 

Psykologin työhön kuuluu myös lähetteiden ja lausuntojen kirjoittaminen. Keskustelun ja 

muiden menetelmien avulla psykologi tekee interventioita, joiden tavoitteena on opiskelu- ja 

toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.  

 

Kuraattori 

Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 

sekä yksilö- että kouluyhteisötasolla. Koulukuraattorin tekemä asiakastyö on tukikeskus-

teluja ja tarvittaessa oppilaan kokonaiselämäntilanteen selvitystä laajemmin sekä hoitoon-

ohjausta eteenpäin. Asiakastyön painopisteinä ovat kiusaamistilanteisiin puuttuminen ja 

niiden jälkiselvittely, sosiaaliset haasteet, perhetilanteet, päihteet ja elämänhallinta-asiat. 



Oppilaan suostumuksella tehdään tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä koulun sisällä 

erityisopettajan tai muiden oppilashuoltotyöntekijöiden kesken. 

Kuraattorin työhön kuuluu tarvittaessa sosiaalisen selvityksen laatiminen ja lausuntojen 

laatiminen sekä asiakastyön dokumentointi (Aura). Moniammatillinen yksilökohtainen 

yhteistyö oppilaan asioissa on luottamuksellista ja kuraattorin työparin/-ryhmän 

muodostavat oppilaan hyväksymä/-t koulun aikuiset sekä huoltajat.  

Kouluyhteisön hyvinvoinnissa kuraattori on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 

yhteisöllistä työtä peruskoulussa. Tätä ovat esim. 7-luokkalaisten ryhmäytykset, 

luokkatasoiset interventiot, Voimaneidot ryhmät, osallistuminen tukioppilaiden 

aktiviteetteihin peruskoululuokissa, yhteistyö Kiva Koulu tuntien toteuttamisessa 7-luokan 

luokanohjaajien kanssa, kaikille peruskoululaisille luokkatasoisesti suunnatut 

ennaltaehkäisevän päihdetyön tunnit ja luokkatasoiset esim. elämänhallintaa teemoja 

sisältävät teatteriesitykset tai vierailut. 

 

Salassapito 

Tiedot, joita oppilashuoltotyötä tekevät saavat, ovat usein arkaluonteisia ja koskevat oppilaan 

tai hänen läheistensä yksityisyyteen liittyviä asioita. Oppilaan asemaa suojaa luottamuk-

sellisuus, joka ilmenee lainsäädännössä salassapitovelvollisuutta koskevina säännöksinä. 

Peruskoululain mukaan oppilasta koskevaa, opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä 

tietoa voidaan vaihtaa opetushenkilöstön, terveydenhuollon tai muusta oppilashuollosta 

vastaavien henkilöiden kesken. On hyvä muistaa, että oppilashuollollista konsultointia voi 

tehdä myös nimiä mainitsematta. Konsultaatiossa voidaan käsitellä esim. oppilaiden oppimis- 

ja keskittymisvaikeuksia, vuorovaikutusongelmia, tunne-elämän vaikeuksia, haasteellisia 

perhesuhteita tai traumaattisia kokemuksia. 

 

 



Liite 6 

KRIISISUUNNITELMA 

 

Kriisi 

Äkillinen, odottamaton tai epätavallisen voimakas tapahtuma, esimerkiksi  

x oppilaan tai koulun työntekijän kuolema  
x vakava onnettomuus  
x väkivalta tai vakava fyysisen vahingoittumisen uhka  
x vakava "läheltä piti" -tilanne 

 

Toimintamalli  

x välitön ensiapu  
x hätäkuulutus tarvittaessa keskusradion kautta  
x vastuuhenkilö kutsuu työryhmän kokoon, toimintaohjeet opettajille  
x toimintaohjeet annetaan myös kirjallisesti: ohjeet ovat opettajien puhelinkopin 

seinällä  
 

Koulun kriisiryhmä: 

Rehtori Carita Jalasto, apulaisrehtori Virpi Vatanen, psykologi Terhi Rawlings, lehtori Tiina 

Öster, terveydenhoitaja Marketta Hyvärinen 

 

Vastuuhenkilöt 

Rehtori Carita Jalasto, varalla apulaisrehtori Päivi Kousa, varalla opettajien luottamushenkilö 

Ritva Pulkkinen 

 

Tiedotusvastaava 

Apulaisrehtori Päivi Kousa, vararehtori Terhi Olkkonen, varalla rehtori Carita Jalasto (sopivat 

yhdessä, mitä ja miten tiedotetaan ja mitä toimenpiteitä tarvitaan) 

 

 



Käytännön toimien ryhmä 

Vastuuhenkilöt ovat apulaisrehtori Virpi Vatanen, vahtimestari Jouni Ahlgren ja opinto-

ohjaaja Tiina Öster 

x kukat, kynttilät, päivänavaus, lippu ym. 
x arkityön jatkumisesta huolehtiminen 

 

Erityistehtävät 

Terveydenhoitaja Marketta Hyvärinen, kuraattori Anna-Maija Juutila ja psykologi Terhi 

Rawlings. Varahenkilöinä ovat erityisopettaja Arja Markkanen ja opinto-ohjaaja Marja 

Loukola 

x oman ammattitaitonsa rajoissa ensiapu ja henkisen tuen koordinointi.  
x käytetään tarvittaessa sopimuskoulujen yhteisen kriisityöryhmän palveluja. 

Yhteyshenkilö psykologi Kati Kivisaari 045 7731 3129.  

 

KRIISITILANTEESSA TOIMITAAN OMAN TERVEEN JÄRJEN MUKAAN JA OTETAAN 

YHTEYTTÄ REHTORIIN TAI KRIISIRYHMÄN JÄSENIIN. 

Koulutapaturmaohjeet ovat punaisessa kansiossa opettajanhuoneessa, takahuoneen 

hyllyssä. 

 

TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA 

Yleinen hätänumero 112 

Poliisi 0295474300 

Terveysasema Maunula 0931069100 

Sairaanhoitopalvelujen neuvonta 31010023  

Myrkytyskeskus 471 977 

Huumeambulanssi 24h/vrk 278 77 27 

Taksi, Maunula 0100 6232 

Taksi, Helsinki 0100 0700 



Sosiaalipäivystys, 24h 020 696 00 

Maunulan sosiaalitoimisto 310 69602, 
 0504025902  

Nuorten turvatalo (SPR) 6224322  

Helsingin Nuorisoasema 0406883377 

Nuorten Kriisipiste 0453410583 

Sopimuskoulujen yhteinen kriisityöryhmä, 
psykologi Kati Kivisaari  045 7731 3129 
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PÄIHDESUUNNITELMA 
 

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää nuorten terveyttä, elämänhallintaa sekä 
päihteettömiä elämäntapoja. Terveyskasvatuksella pyritään lisäämään nuorten tietoa 
päihteistä ja tukemaan terveellisiä elämäntapoja ja -valintoja sekä omaa tietoisuutta ja 
vastuullisuutta niissä tilanteissa, joissa päihteitä nuorille on tarjolla. 

Päihdeasioita käsitellään terveystiedon, liikunnan, kemian ja kotitalouden oppitunneilla. 
Hyvään terveyteen ja elämänhallintaan liittyvät teemat ovat esillä lisäksi myös muissa 
oppiaineissa. Yhteisöllisinä tapahtumina on järjestetty esim. Valintojen putki –tapahtuma, 
Asennetta -bussin vierailuja. Yhteistyökumppaneina ovat olleet esim. Klaari Helsinki ja Poliisi.  

Valtakunnallinen Kouluterveyskysely antaa suuntaa yhteisöllisen hyvinvointiryhmän työn 
kehittämiselle. Kouluterveydenhoitajan asiakastyöhön liittyy myös nuorten yleisen 
terveydentilan yhteydessä kysymyksiä päihdeasioista sekä nuorelle että huoltajalle. 

Koululääkäri sekä oppilashuollon työntekijät auttavat sekä ohjaavat nuoren ja hänen 
perheensä tarvittaessa eteenpäin päihdeasioiden selvittelyssä. Luottamuksellisuus on 
yksilöllisessä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä ensiarvoisen tärkeää.  
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KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISY 

 

Oppilas– ja opiskelijahuoltolain 21. pykälän nojalla oppilaalla on oikeus turvalliseen 

oppimisympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. 

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden 

ja viihtyvyyden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden 

vaaliminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria, mikä tulee ottaa huomioon kaikessa 

koulun toiminnassa. 

 

Kiusaamisen määrittely 

Kiusaaminen on tahallista, toistuvaa, systemaattista samaan tai samoihin henkilöihin 

kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa, joka aiheuttaa kiusatulle pahaa mieltä. 

Usein kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Ominaista kiusaamistilanteelle on kiusaajan ja 

kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Kiusaaminen voi tapahtua myös sosiaalisessa 

mediassa.  

Seksuaalinen häirintä ja rasistinen kielenkäyttö ovat kiusaamista. Minkäänlainen syrjintä 

seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei ole koulussa hyväksyttävää. Koululla on vastuu 

turvata oppilaille moninaisuuden ja avoimuuden ilmapiiri sekä oikoa tarvittaessa heidän 

väärinkäsityksiään. Koulussa voidaan todeta ääneen, että meitä on lupa olla moneksi.  

Kiusatuksi tuleminen on kiusatulle henkilökohtainen kokemus. Kiusaamiseen puututaan aina, 

kun oppilas on kokenut tilanteen kiusaamisena. Kiusaamiseen puututaan aina, kun sitä 

havaitaan, nähdään tai kuullaan tapahtuneen esim. oppilaiden, opettajien, henkilökunnan tai 

huoltajien kertomana. 

Oppilaan elämäntilanne voi olla vaikea pitkään. Näihin tilanteisiin saattaa liittyä muiden 

oppilaiden toistuvaa kiusaamista. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan moniammatillista 

oppilashuollollista tukea sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Tarvittaessa käytetään myös 

perusopetuslain kurinpitotoimia ja koulun sanktioita.  

 

 



Kiusaamisen ennaltaehkäisy 

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille 

kouluyhteisössä työskenteleville.  

Pääpaino koulussa on kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Koko kouluyhteisö, opettajat, oppilaat, 

opiskeluhuollon henkilöstö, tukioppilaat, oppilaskunnan hallitus, kouluavustajat sekä muu 

henkilökunta luovat toiminnallaan perustan toimivalle koululle, jossa kaikkien on hyvä oppia 

ja olla. Suvaitsevaisuus sekä positiivinen ja oppilaita kannustava ilmapiiri ovat hyvä yhteinen 

arvoperusta.  

 

Yhteisöllinen toiminta 

Kouluvuoden aikana kunkin jakson ensimmäisenä tai toisena päivänä kaikilla peruskoulun 

oppilailla on luokanohjaajan tunti. Tunnilla on mahdollisuus keskustella koulun tai ryhmän 

yhteisistä asioista, mm. ilmapiiristä, viihtyisyydestä, turvallisuudesta ja tulevista koulun 

tapahtumista. Tällöin on myös mahdollisuus suunnitella ryhmän omia tai koko koulun 

yhteisiä tapahtumia. Opiskeluhuoltoryhmän jäsenet osallistuvat tuntien sisältöjen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä luokanohjaajien kanssa. Tuntien tarkoituksena on 

yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen.  

Peruskoulun tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta pyrkivät kouluyhteisön viihtyvyyden 

lisäämiseen järjestämällä vuosittain erilaisia tapahtumia. esim. Halloween -juhla. Lukuvuoden 

alussa uudet seitsemäsluokkalaiset tutustuvat toisiinsa ja tukioppilaat ryhmäyttävät ja 

ohjaavat heitä koulun käytännöistä. Luokanohjaaja haastattelee uudet seitsemäsluokkalaiset 

sekä huoltajat ja kysyy myös kiusaamisesta, kouluviihtymisestä ja kaverisuhteista. 

Terveystarkastuksessa opiskelijat vastaavat kysymyksiin kiusaamisesta. Luokanohjaajat 

seuraavat aktiivisesti oppilaiden koulunkäynnin säännöllisyyttä ja ovat tarvittaessa 

yhteydessä kotiin. 

Koulun aikuisten ja oppilaiden yhteistyötä ovat esim. kouluvuoden perinteiset juhlat, yhteiset 

teemat, leirikoulut, vierailut koulun ulkopuolella, retket, vieraat koulussa, Erasmus+ -toiminta 

ja aktiviteetit koulun ulkopuolisten tahojen kanssa eri oppilasryhmille. Näiden toimintojen 

suunnittelu- ja toteutustyötä tekevät koulun moninaiset tiimit. Yhteisöllinen toiminta edistää 

hyvää ilmapiiriä ja turvaa siten yhteisön hyvinvointia.  



Kouluyhteisön järjestyssäännöt yhteisen viihtyvyyden takaamiseksi tulevat tutuksi kaikille 

oppilaille aina lukuvuoden alussa. Ne ovat myös koulun kotisivuilla olevassa Kotitiedotteessa.  

 

Kiusaamistapausten selvittely 

x Tukioppilas tai toinen oppilas voi tuoda tiedon kiusaamisesta tukioppilasohjaajalle, 
kuraattorille tai apulaisrehtorille, joka selvittää asiaa oppilaiden kanssa. Oppilaita 
kuullaan sekä yksilöinä että ryhmässä. Keskustelussa voi tarvittaessa olla mukana 
oppilaan luokanohjaaja tai aineenopettaja. Tarvittaessa otetaan huoltajaan yhteyttä. 
Eri osapuolten välinen keskustelu järjestetään tarvittaessa, mutta kuitenkin vasta, 
kun akuutti tilanne on saatu purettua. 

 

x Mikäli kiusaaminen tulee ilmi kotona, huoltajat tai oppilas voivat ottaa yhteyttä 
luokanohjaajaan, rehtoriin tai opiskeluhuollon työntekijään kiusaamisasiassa. 

 

x Asioiden selvittelyssä on keskeistä arvostava ja luottamukseen perustuva 
kohtaaminen ja rakentava keskustelu. Keskusteluissa pyritään oikaisemaan 
mahdolliset väärinymmärrykset ja haetaan muutosta parempaan positiiviseen 
vuorovaikutukseen.  

 

x Kiusaamistapauksen lopputuloksena on sovittelun hengessä aikaansaatu sopimus ja 
tilannearvio, myös kirjallista sovittelusopimusta voi käyttää. Sovitaan oppilaiden 
kanssa seurannasta. 

 

x Yksittäisen oppilaan asiassa moniammatillinen ryhmä voi tarvittaessa oppilaan 
luvalla jatkaa mahdollisen riita- tai kiusaamistilanteen käsittelyä ja oppilaan 
tukeminen voi jatkua kuraattorin tai psykologin kanssa. Yhteistyö toteutetaan 
tarvittaessa huoltajien kanssa yhdessä. Huoltaja ei voi kieltää nuorta käyttämästä 
koulun oppilashuoltopalveluita. 
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MAUNULAN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS-

SUUNNITELMA 

 

Lähtökohtia 

Tasa-arvo merkitsee samanarvoisuutta. Tasa-arvolaki (2014)1 ja yhdenvertaisuuslaki (2014)2 
velvoittavat koulutuksen järjestäjän laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
koulun opetussuunnitelman liitteeksi. 

Tasa-arvolain päämäärä on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Lain tarkoitus on estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuva syrjintä.3 

Tasa-arvolain hengen mukaisesti koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että tytöillä ja 
pojilla ja naisilla ja miehillä on tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen 
kehitykseen. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään opetuksessa ja koulutuksessa 
nuoren ikä ja kehitystaso huomioon ottaen.4 

 

Tasa-arvo/yhdenvertaisuus  

Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä. Yhdenvertaisuudella ymmärretään 
perustuslain nojalla kaikkien ihmisten tasa-arvoista kohtelua. Ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.5 
Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on ehkäistä syrjintää ja viime kädessä tehostaa syrjinnän 
kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen 
oppilaitoksessa, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja sellaisten käytänteiden luominen, 
jotka edesauttavat opiskelijan kohtaamista ja kuulluksi tulemista tasa-arvoisesti ja 
yhdenvertaisesti. 

Koulun käytänteitä ja toimintatapoja on arvioitava myös tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Hyvin toimivassa koulussa yhteisöllinen toimintakulttuuri 

                                                           
1 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329 
2 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 
3 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329#Pidp874528 
4 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329#Pidp921360 
5 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P6 



rakentuu yhdessä opiskelijoiden, opettajien, rehtorien ja koulun muun henkilökunnan sekä 
huoltajien kanssa. Eriarvoisuutta ei voi hyväksyä ja eriarvoinen opiskelijoiden kohtelu on 
syrjintää.  

 

Häirintään ja syrjintään puuttuminen 

Häirinnässä on kyse ihmisarvoa loukkaavasta käyttäytymisestä. Häirintää voivat olla esim. 
ikävät puheet, sähköpostiviestit, ilmeet, eleet tai epäasiallisen materiaalin esille laittaminen 
sosiaalisessa mediassa tai muunlainen viestintä.  

Syrjintä voi olla tahallista tai tahatonta. Se voi olla harkittua tai suunnitelmallista tai se voi 
johtua tavoista tai käytänteistä, joihin ei ole kiinnitetty huomiota. Toistuva tai jatkuva 
opiskelijan vähättely, poissulkeminen ryhmästä, sivuuttaminen tai tuen puute on 
piilosyrjintää. 

Syrjintää ennaltaehkäistään osaltaan pitämällä huolta siitä, että ihmisten erilaisia sukupuoli-
identiteettejä ja sukupuolen ilmaisun tapoja kunnioitetaan. Jokainen saa olla sellainen kuin 
on; on lupa sanoa ääneen oma seksuaalinen suuntautumisensa. Koulumme on sitoutunut 
sukupuolivähemmistöön kuuluvien häirinnän ja muun syrjinnän torjuntaan. Koulussamme on 
nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän 
suhteen. 

Yhdenvertaisuuden toteutuminen koulussa edellyttää opettajien ja oppilashuollon 
työntekijöiden omien asenteiden ja arvojen tiedostamista. Arvot ohjaavat kouluyhteisössä 
aikuisten toimintaa. Opettajien ja muun henkilökunnan ammattieettisyyden ja 
oikeudenmukaisuuden tulee näkyä arkityössä; erityistä sensitiivisyyttä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusnäkökulmasta tarvitaan moninaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. 

Tavoitteena on, että koulun henkilökunta havaitsee herkästi ja heillä on valmius ratkaista 
mahdollisia ongelmatilanteita. 

 

Toimintamalli 

Tarvitaan enemmän luontevaa ja avointa keskustelua tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. 
Keskustelun pohjana toimivat esimerkiksi erityyppiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt, 
esim. kouluterveyskysely. 



Jos koet joutuneeksi epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kohteeksi toimi seuraavasti: 

x Ilmoita luokan-/ryhmänohjaajalle, terveydenhoitajalle, koulupsykologille, kuraattorille 
tai rehtorille asiasta 

x Kerro häiritsijälle, miltä sinusta tuntuu ja että koet hänen toimintansa epäasialliseksi. 
Kehota häntä lopettamaan häirintä, näin annat hänelle mahdollisuuden korjata 
toimintaansa 

x Jos epäasiallinen käytös jatkuu, kerro viivytyksettä luokan-/ryhmänohjaajalle, jollekin 
opettajalle tai oppilashuollon työntekijälle asiasta 

x Mikäli häiritsijänä tai kiusaajana on koulun henkilökunnan jäsen, tulee nuoren 
ilmoittaa asiasta rehtorille 

 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista koulussa seurataan ja arvioidaan 
vuosittain oppilaskyselyllä. 
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K
äyttäytym

isen arviointi 
Arvo-
sana 

Toisten huom
ioon ottam

i-
nen ja arvostam

inen, rehelli-
syys 

Työn arvostus ja tehtävien tun-
nollinen hoito 

K
oulun järjestyssääntöjen nou-

dattam
inen 

Ym
päristöstä ja koulun 

om
aisuudesta huolehtim

i-
nen 

10 
On yhteistyökykyinen ja muita kan-
nustava  
On luontevan kohtelias ja avulias 
muita kohtaan. On rehellinen. 

On aktiivinen, pitkäjänteinen ja vastuulli-
nen. Osaa antaa asiallista ja reilua pa-
lautetta. Edistää aloitteellisesti työrau-
haa. 

On sisäistänyt koulun säännöt ja nou-
dattaa niitä luontevasti. Käyttäytymi-
sessä ei huomautettavaa. 

Huolehtii aina ympäristön siistey-
destä. Käsittelee koulun omai-
suutta huolella  

9 
On kohtelias, ystävällinen ja kiin-
nostunut yhteisistä asioista. Osaa 
huomioida toiset ja auttaa muita. 
On rehellinen. 

On ahkera ja huolehtii tehtävistään. Pys-
tyy antamaan toisille asiallista ja reilua 
palautetta. Pitää yllä työrauhaa  

Noudattaa koulun sääntöjä. Käyttäyty-
misessä ei yleensä huomautettavaa. 

Huolehtii ympäristön siisteydestä. 
Pitää huolta koulun omaisuudesta. 

8 
(hyvä) 
täyttää 
tavoit-

teet 

On empaattinen ja osaa toimia ryh-
mässä. Käyttäytyy asianmukaisesti 
useimmissa tilanteissa. On rehelli-
nen. 

Huolehtii yleensä tehtävistään. Suhtautuu 
asiallisesti toisten tuotoksiin ja esiintymi-
seen. Antaa muille työrauhan. 

Noudattaa useimmiten koulun sään-
töjä. Käyttäytymisessä ei yleensä huo-
mautettavaa ja uskoo viimeistään, kun 
huomautetaan. 

Huolehtii yleensä ympäristön siis-
teydestä. Käsittelee yleensä koulun 
omaisuutta hyvin. 

7 

Toimii ryhmässä usein passiivisesti 
tai haluttomasti. On yleensä kohte-
lias, mutta voi joskus menettää 
malttinsa. On joskus vahingoniloi-
nen ja epärehellinen  

Suhtautuu annettuihin tehtäviin toisinaan 
välinpitämättömästi. Huomauttelee toi-
sille heidän tehtävistään ja esiintymi-
sestä. Häiritsee jonkin verran ja keskeyt-
tää opetusta. 

Tuntee periaatteessa koulun säännöt, 
välittää niistä vain joskus. Käyttäyty-
misessä on huomautettavaa aika 
usein. 

Joskus saa huomauttaa jälkien sii-
voamisesta ja ympäristön siistey-
destä. Satunnaisesti voi tahallaan 
rikkoa tavaroita tai roskata tiloja, 
mutta opettajan puuttuessa uskoo 
ja korjaa jälkensä. 

6 

On passiivinen ja piittaamaton. 
Opettaja joutuu puuttumaan usein 
käytökseen tai kielenkäyttöön. Kiu-
saa tai osallistuu kiusaamiseen. 

Tehtävät ovat usein tekemättä. Arvoste-
lee negatiivisesti toisten tekemisiä. Häi-
ritsee tunnilla eikä ota muita oppilaita 
huomioon. 

Rikkoo koulun sääntöjä usein. Käyt-
täytyminen on huonoa ja siitä joutuu 
huomauttamaan päivittäin. 

Suhtautuu kouluympäristöön vä-
linpitämättömästi, roskaa ja jättää 
tavaroitaan huolettomasti sinne 
tänne. Rikkoo tavaroita tahallaan ja 
sotkee tiloja jatkuvasti. 

5 

On yhteistyökyvytön. On töykeä, 
röyhkeä ja loukkaa muita. On epä-
rehellinen ja aggressiivinen. 

On aina suuria vaikeuksia saattaa työtään 
loppuun. Suhtautuu jatkuvasti muihin ne-
gatiivisesti ja kommentoi ikävästi. Häirit-
see jatkuvasti opetusta. 

Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti. 
Käyttäytyminen on todella huonoa, 
eikä osoita minkäänlaista syyllisyyttä 
tai katumusta, eikä myönnä tehneensä 
väärin. 

Tärvelee yhteisiä tiloja ja luokkia 
sekä työvälineitä. Ei siivoa koskaan 
edes kehotuksesta. 

4 
On vastuuton. Uhkailee, on väkival-
tainen ja epärehellinen. 

Ei koskaan saa tehtyä tehtäviä loppuun. 
On jatkuvasti epäkohtelias muille ja kom-
mentoi muiden tehtäviä. Tulee oppitun-
nille häiritsemään muiden opiskelua. 

Ei noudata koskaan koulun sääntöjä. 
Oppilaalla on useita suorittamattomia 
rangaistuksia. 

Täydellinen välinpitämättömyys 
ympäristöstä ja toisen omaisuuden 
huolehtimisesta. 

 



Liite 11 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 

 

Järjestyssäännöt 

1. Järjestyssäännöt on laadittu lukion ja peruskoulun oppilaskuntien sekä koulun opettajien ja 
rehtoreiden yhteistyönä ja hyväksytty Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin 
matematiikkalukion johtokunnassa 11.5.2010.  

2. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä edistää 
koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.  

3. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä 
toimissa ja tilaisuuksissa.  

4. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion 
oppilaita ja opiskelijoita.  

5. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää peruskoulun oppilasta tai lukion opiskelijaa 
voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla. 

 

Päivittäinen työskentely 

6. Peruskoulun oppilaan ja lukion opiskelijan on tehtävä työnsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä 
asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan. 
Opiskelutarvikkeet, kuten kirjat ja kirjoitusvälineet, on pidettävä mukana. 

7. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on 
omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa 
pyydettävä aikuisia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan. 

8. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on varjeltava sekä muiden että koulun omaisuutta. 
Työympäristö on pidettävä siistinä. Roskat on laitettava roska-astioihin. 

9. Arvoesineiden, rahan, kännyköiden ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden 
tuominen kouluun on sallittua ainoastaan omalla ja vanhempien vastuulla. Musiikkilaitteita ei 
käytetä oppitunneilla. Tabletteja, kannettavia tietokoneita ja kännyköitä käytetään 
oppitunneilla vain opiskelutarkoituksiin.  



10. Oppilas/opiskelija on vastuussa koulun ja muiden omaisuudelle aiheuttamastaan 
vahingosta. 

Mikäli koulun tai jonkun kouluyhteisön jäsenen omaisuus vahingoittuu, oppilas/opiskelija on 
velvollinen ilmoittamaan asiasta henkilökunnalle ja asianomaiselle, jota asia koskee.  

11. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan hyväksyttyä työjärjestystä. Oppitunnit alkavat 
ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. 

12. Välitunnit saa viettää joko sisällä tai ulkona. Peruskoulun oppilaat eivät saa poistua koulun 
alueelta ilman lupaa.  

13. Ruokailussa pitää käyttäytyä hyvien ruokatapojen mukaisesti. Oppilaat/opiskelijat 
ruokailevat heille ilmoitettuna ruoka-aikana. Yleistä viihtyvyyttä ja ruokarauhaa on 
kunnioitettava. Ruokala on pidettävä siistinä ja jokaisen on siivottava omat jälkensä pois 
pöydästä. 

14. Oppitunneilla syöminen sekä virvoitusjuomien, makeisten ja välipalaruokien tuominen 
oppitunneille on kiellettyä. 

15. Polkupyörät, mopot, autot ja muut kulkuvälineet on pysäköitävä asianmukaisesti. Piha-
alueella on otettava huomioon muut kulkijat ja noudatettava erityistä varovaisuutta ja 
liikenneturvallisuutta. 

16. Tupakointi sekä tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö tai 
niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella, 
koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  

17. Painotuotteiden tai tiedotusten jakaminen, julisteiden kiinnittäminen ja keskusradiossa 
kuuluttaminen on sallittua ainoastaan asianomaisen opettajan tai rehtorin luvalla. 

8. Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn ja ennen kaikkea lukiolaisten 
opiskelukäyttöön. Kirjaston käytössä noudatetaan siitä erikseen annettuja ohjeita. 
 

Poissaolot 

19. Muusta kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan 1 – 3 
oppitunnin poissaoloon voi myöntää kyseisen aineen opettaja. Enintään kolmen päivän 
poissaoloon luvan myöntää luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja. Pitempiin poissaoloihin lupa 
anotaan rehtorilta. 



20. Poissaoloista, joihin oppilas ei ole ennalta saanut lupaa, on toimitettava kirjallinen 
selvitys. Peruskoululaisen ja alaikäisen lukiolaisen poissaoloselvityksen varmentaa huoltaja. 
Täysi-ikäinen lukiolainen selvittää poissaolonsa asianmukaisesti itse. Yli kolmen päivän 
poissaoloista on ilmoitettava luokanvalvojalle tai ryhmänohjaajalle jo poissaolon aikana. 

21. Jos peruskoulun oppilas sairastuu koulupäivän aikana, on lupa kotiinlähtöön haettava 
terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta tai rehtoreilta. Luvan voi antaa myös asianomainen 
opettaja. 

22. Runsaat tai selvittämättömät poissaolot vaikuttavat lukio-opiskelijan kurssiarvosanaan. 
Poissaolot voivat johtaa myös ko. kurssin keskeytymiseen.  

 

Lopuksi 

23. Järjestyssääntöjä täydennetään vuosittain jaettavilla käytännön ohjeilla eri 
menettelytavoista.  

24. Muilta osin noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja asetuksia. 

 

 


