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7. LUKU Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
 

Perustelluista syistä voidaan koulukohtaisesti tavoitteiden ja keskeisten sisältö-
jen järjestystä muuttaa. Päätöksen muutoksista hyväksyy koulun johtokunta. 

 

7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

 
Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata 
tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja koros-
taen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä.  
 
Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden 
tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyt-
täviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin.  
 
Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille 
luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Opetus-
suunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppi-
aineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. 
 
1. IHMISENÄ KASVAMINEN 
 

Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tu-
kea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on 
luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta 
tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutker-
taisuuttaan 

 arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän  

 tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 

 tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana 

 toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnis-
taminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 

 oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 

 esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta 

 opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen 

 toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yh-
teistoimintatapoja.  
 

2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS 
 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppi-
lasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytä-
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mään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen 
vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.  
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näke-
mään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja euroop-
palaista kulttuuria  

 ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman 
sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä  

 tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia mo-
nikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä 

 ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisöl-
le. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalai-
suus   

 muita kulttuureita ja monikulttuurisuus 

 ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja on-
nistuneen yhteistyön edellytyksiä  

 kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutukses-
sa 

 tapakulttuurien merkitys.  
 
3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO 
 

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovai-
kutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median 
käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöl-
listä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana.  
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii  

 ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestin-
tää  

 kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään 
hankkimaansa tietoa 

 suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eetti-
siä ja esteettisiä arvoja viestinnässä  

 tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti  

 käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteis-
sa 

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

 median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todel-
lisuuteen  
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 yhteistyö median kanssa 

 lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 

 viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka. 
 
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tar-
vittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskult-
tuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, 
päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppi-
lasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.   
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merki-
tystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta 

 muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen 

 osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden 
hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä  

 kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan 
yritteliäästi ja aloitteellisesti 

 toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioi-
maan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia  

 tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksi-
lölle ja yhteiskunnalle. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta 
sekä työnjaosta 

 demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 

 erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa  

 verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

 osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toi-
minnan vaikuttavuuden arviointi 

 yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä 
työelämään tutustuminen.  

 
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUU-
DESTA 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestä-
vään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja 
tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kes-
täville ratkaisuille.  
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TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edelly-
tykset ja niiden välisen yhteyden 

 havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvit-
tämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin li-
säämiseksi 

 arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kes-
tävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja  

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

 ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yh-
teistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  

 ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa kou-
lussa ja elinympäristössä   

 yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista 

 ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 

 ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elin-
kaari 

 oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot  

 toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
 
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE 
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtä-
mään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuul-
liseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiu-
det toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen.  
 

TAVOITTEET 
Oppilas oppi 

 tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita 
sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 

 edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 

 toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 

 toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä  

 vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen 

 tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä 

 työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 

 terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja  

 väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 

 keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 

 muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet 

 lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen 

 turvallisuutta edistävät palvelut 

 kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.  
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7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA 
 
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään 
ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässäm-
me. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaiku-
tuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, 
moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja 
koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteis-
kunnan eri sektoreilla ja ympäristössä 

 käyttämään teknologiaa vastuullisesti   

 käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin  

 ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan 
liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  

 teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä   

 teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalu-
eilla eri aikakausina 

 teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari  

 tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö 

 teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 

 tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 
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7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty yksitoista eri oppi-
määrää, jotka ovat suomi, ruotsi, saame, romani ja viittomakieli äidinkielenä, muu oppilaan 
äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viitto-
makielisille. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-
oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät. Lisäksi 
perusteiden liitteenä on Opetushallituksen suositus maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen 
opetuksen perusteiksi.  
 
Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä 
seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa 
ja oppilaan huoltaja valitsee. Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetus-
kieltä (suomi, ruotsi tai saame) tai muuta huoltajan ilmoittamaa kieltä. 
 
 
Oppilaan Äidinkielen ja kirjallisuuden   Toinen kotimainen kieli 
äidinkieli oppimäärä 
 yhteinen erillis- yhteinen valinnainen 
  rahoitettu 

 
suomi suomi  --- ruotsi   --- 
 äidinkielenä 
 
ruotsi ruotsi  --- suomi   --- 
 äidinkielenä 
 
saame saame   ---  --- ruotsi  
 äidinkielenä ja  
 suomi saamen- 
 kielisille 
 
romani suomi tai romani ruotsi tai  --- 
 ruotsi  suomi  
 äidinkielenä 
 
viittomakieli viittomakieli   ---  --- ruotsi tai 
 äidinkielenä ja   suomi  
 suomi tai ruotsi 
 viittomakielisille 
  
muu äidinkieli muu oppilaan --- --- ruotsi tai 
 äidinkieli ja    suomi 
 suomi tai ruotsi 
 toisena kielenä  
  
muu äidinkieli suomi tai ruotsi maahanmuuttaja- ruotsi tai --- 
 toisena kielenä tai oppilaan suomi  
 suomi tai ruotsi äidinkieli       
 äidinkielenä      
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7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 

 

SUOMI ÄIDINKIELENÄ  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, 
kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua yhteisölliseen näkemyk-
seen kielestä: yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun oppii käyttämään kieltä 
yhteisön tavoin. Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoi-
hin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja 
kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Tavoitteena 
on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija, joka pääsee 
osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan.  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja 
omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen mutta myös mahdolli-
suuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin. 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli- ja kir-
jallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: tekstit 
ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja 
graafisia sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä. Opetuksessa on otettava huomioon, että 
oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että vä-
line. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen 
pohjautuvia opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja. 
 
Äidinkielen oppiminen kattaa laajasti kielen osa-alueet ja tehtävät. Opetuksen tulee kehit-
tää tietoa kielestä ja kirjallisuudesta sekä vuorovaikutustaitoja uusissa ja yhä vaativammis-
sa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa. 
 

Äidinkielen ja kirjallisuuden perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kir-
jallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Kielen merkitys oppimisessa on olennainen, 
eikä äidinkielen oppiminen voi rajoittua mihinkään oppiaineeseen, ikäkauteen tai 
luokkatasoon. Opetuksen tulee perustua oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin tai-
toihin sekä kokemuksiin ja tarjota samalla mahdollisuuksia monipuoliseen vies-
tintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen.  
 
Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista kaikki kielen osa-alueet kattavaa op-
pilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota. Äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opetuksen tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää kieleen pohjautu-
via opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja.  
 
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa 
kieli- ja kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppilaalle äidinkieli on oppi-
misen perusta: kieli on sekä oppimisen kohde että väline.  
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VUOSILUOKAT 1−2 
 
Vuosiluokkien 1−2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo 
kotona, varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen oppimista. Ope-
tuksen tulee olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liitty-
vää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. 
Opetuksessa on otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin 
eri vaiheissa. 

 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista.  Siilinjärven 
kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan kieleen, kommunikaati-
oon ja vuorovaikutukseen liittyen seuraavaa: 

  
Tavoitteena on, että lapsi  

 harjaantuu, tottuu ja osallistuu ryhmän jäsenenä monipuolisiin vuorovaikutus-
tilanteisiin  

 eläytyy kuulemaansa toiminnan kautta  

 kiinnostuu tekemään päätelmiä ja oppii arvioimaan  

   kehittää huomaamattaan sanavarastoaan sekä kirjoitus- ja lukuvalmiuksiaan  

 ymmärtää annetut ohjeet ja toimii niiden mukaan  

 saa kokemuksia siitä, kuinka puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kir-
joitettu puheeksi  

 ymmärtää lukemisen merkityksen.  
 

Esiopetuksen opetussuunnitelmassa sisältöalueina ovat kuunteleminen, puhu-
minen ja ilmaisu, kielellinen tietoisuus sekä alkava luku- ja kirjoitustaito.  
 
Varsinkin ensimmäisellä luokalla opetuksessa on otettava huomioon, että oppi-
laat voivat olla hyvin eri vaiheissa oppimisprosesseissaan. Toiset harjoittelevat 
vasta kirjaimia sekä luku- ja kirjoitussuuntaa, kun toiset lukevat jo itsenäisesti 
kirjoja.  

 
TAVOITTEET 
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 

Oppilas 

 tottuu koulun vuorovaikutustilanteisiin 

 oppii kuuntelemaan keskittyen 

 oppii kysymään ja vastaamaan sekä kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuk-
siaan ja mielipiteitään 

 kehittää kielellistä ja fyysistä kokonaisilmaisuaan. 
 

1. luokan oppilas  

 haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ke-
hittäen omaa kokonaisilmaisuaan  

 kuuntelee muiden kerrontaa ja esimerkiksi opettajan lukemia kertomuksia 
keskittyen ja eläytyen  

 pystyy osallistumaan keskusteluihin kysymällä, vastaamalla ja kertomalla  

 ilmaisee omia tietojaan, tunteitaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipitei-
tään kertomalla esimerkiksi viikonlopusta tai omista tärkeistä tapahtumistaan.  
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Oppilaan luku- ja kirjoitustaidot kehittyvät 

Oppilas 

 oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat sekä niiden opettelussa tarpeellisia kä-
sitteitä; hän oppii ymmärtämään harjoittelun sekä säännöllisen lukemisen ja kirjoittami-
sen merkityksen 

 kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan, sekä viestintävalmiuksiaan 
tietoteknisessä oppimisympäristössä 

 oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana 

 oppii vähitellen omaa tekstiään kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitettua kieltä 
koskevia sopimuksia.  

 
1. luokan oppilas  

 omaksuu kirjoittamisen ja lukemisen perustekniikat sekä niihin liittyvät käsit-
teet (kirjain, äänne, tavu ja sana, vähitellen myös lause).  

 
2. luokan oppilas 

 ymmärtää harjoittelun ja säännöllisen lukemisen sekä kirjoittamisen merki-
tyksen näiden taitojen kehittymisessä  

 oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään.  

 oppii vähitellen omaa tekstiään kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun 
kielen sopimuksia ja sääntöjä  

 saa mahdollisuuden kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan (medialukutaito + vies-
tintävalmiudet).  
 

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen rakentuu 

Oppilas 

 tutustuu kuunnellessaan ja lukiessaan kirjoitettuun kielimuotoon, hänen sana- ja ilmai-
suvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatteluunsa ja ilmai-
suunsa 

 opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia 
kirjoja 

 tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja 

 tottuu siihen, että teksteistä puhutaan myös käyttämällä sellaisia käsitteitä kuten ään-
ne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. 

 
2. luokan oppilas 

 harjaantuu taitojen kehittyessä valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa 

 kuuntelee ja lukee kirjallisuutta tutustuen kirjoitettuun kielimuotoon ja rikastut-
taen sana- ja ilmaisuvarastoaan. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  
Vuorovaikutustaidot 

 suullista ja kirjallista ilmaisua erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa, pari-, pien-
ryhmä- ja luokkakeskusteluja 

 keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista 

 kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja 
draaman avulla, myös muihin taideaineisiin integroiden  

 
Lukeminen ja kirjoittaminen 

 lukemista ja kirjoittamista monipuolisesti päivittäin  

 painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen  
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 äänne-kirjain-vastaavuuden runsasta harjoittelua  

 kirjoitetun kielen ja yleispuhekielen harjoittelua 

 sanojen tunnistamista edeten lyhyistä sanoista kohti outoja, pitkiä sanoja; vähittäinen 
siirtyminen ääneen lukemisesta myös äänettömään lukemiseen  

 tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja niiden käyttöä 

 puheen purkamista sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoittamisen harjoittelua  

 kirjainmuotojen piirtämistä, isojen ja pienten tekstauskirjainten sekä kirjoituskirjainten 
opettelua ja kirjainten yhdistämistä (kirjainmallit, numerot ja välimerkit liitteenä) 

 oikean kynäotteen ja tarkoituksenmukainen kirjoitusasennon, silmän ja käden koordi-
naation sekä myös tietokoneella kirjoittamisen opettelua 

 oikeinkirjoitusta sana- ja lausetasolla: sanavälit ja sanan jakaminen eri riveille, isot al-
kukirjaimet tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, lauseiden lopetusmerkit ja niiden käyt-
tö omissa teksteissä  

 omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien teks-
tien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa  

 
Kirjallisuus ja kieli 

 kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja 
vähitellen itse lukien 

 kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemus-
ten jakaminen; kirjallisuuden käyttämistä virikkeenä luovassa toiminnassa  

 kirjallista keskustelua, jonka yhteydessä käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -
paikka sekä juoni; luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja 
nähtyyn  

 kirjaston käytön opettelua 

 kielen ja sen muotojen ja merkitysten havainnointia   
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

 on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havain-
noistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa 

 osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja 
muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; 
keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä 

 osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. 
 

Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän 

 on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; 
hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen teks-
tien lukemisesta  

 on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo teke-
mään päätelmiä lukemastaan 

 osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamis-
tilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan 

 osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä 
myös tietokoneella 

 osaa kirjoittaa  helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää 
lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.  
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Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän 

 etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja 
myös löytääkseen tietoa 

 on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialuku-
taitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen käyttämiseen 

 pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittele-
mään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merki-
tyksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää 
aakkosjärjestystä 

 on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä. 
 
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, OPPISISÄLLÖT 

 

LUOKAT 1 JA 2 SIILINJÄRVEN OPS 
          

VUOROVAIKUTUSTAIDOT       

 1.-2. lk Suullista ilmaisua erilaisissa viestintätilanteissa:    

   pari-, ryhmä- ja luokkakeskustelut    

  Keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelun harjoittelua,   

   ohjeen mukaan toimiminen    

  Ilmaisutaidon harjoitukset:       

   kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstäminen sekä tunteiden  

   ilmaiseminen, esim. improvisoinnin, leikin ja draaman avulla 

  Rohkea äänenkäyttö luokassa: omien kokemusten, havaintojen   

   ohjeen mukaan toimiminen    

  Kokonaisilmaisun vahvistaminen: mielikuvituksen kehittämistä,   

   esim. omien esitysten muodossa    

  Kirjoitettuun kieleen tutustuminen opettajan kerronnan ja lukemisen avulla 

          

LUKEMINEN JA KIRJOITTAMINEN       

 1.lk Äänne- ja kirjainvastaavuuden runsas harjoittelu   

   Kirjainten tunnistaminen     

   Alku- ja loppuäänteiden tunnistaminen   

   Äänteiden yhdistäminen ja erottaminen   

   Äänteiden ja kirjainten yhdistäminen tavuiksi sanoiksi ja lauseiksi 

   Sanojen tunnistamista edeten helpoista lyhyistä sanoista  

   pitkiin ja vaikeisiin sanoihin    

  Lukemisen ja kirjoittamisen monipuolista harjoittelua päivittäin  

  Kirjainmuotojen piirtämisen harjoittelua    

   Isot ja pienet tekstauskirjaimet    

   Numerot      

   Oikea kynäote ja hyvä kirjoitusasento   

   Silmän ja käden koordinaation vahvistaminen   

  Oikeinkirjoituksen harjoittelu sanatasolla    

   Sanavälit      

   Sanan jakaminen eri riveille    

   Pitkä vokaali ja geminaatta    
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  Sanojen ja lauseiden tuottaminen itse, pienten kertomusten kirjoittaminen 

  Sanelukirjoitus tavu- ja sanatasolla     

  Tekstinymmärryksen opettelua painetun tekstin avulla yhdessä   

   keskustellen      

          

 2. lk Käsialakirjoitus       

   Kirjainten liittäminen toisiinsa oikein    

   Kirjainmuotojen jatkuva harjoittelu    

  Numeroiden ja matemaattisten merkkien kirjoittaminen oikein  

  Oikeinkirjoituksen harjoittelu lausetasolla    

   Isot alkukirjaimet      

   Päättövälimerkit      

   Äng-äänne      

  Sanelu- ja toistokirjoitukset      

  Omien tekstien tuottaminen perustuen arkikokemukseen,   

    mielikuvitukseen ja havaintoihin (Luomisen iloa!)  

  Omalle taitotasolle sopien ja haastavien lukemis- ja kirjoitustehtävien  

   jatkuva harjoittelu      

  Tekstinymmärtämisen harjoittelua erilaisten tekstien avulla  

  Äänetöntä lukemista      

  Tekstin lukemista myös tietokoneelta ja tietokoneella kirjoittamista 

   Totuttelua näppäimistön ja hiiren käyttöön   

          

KIRJALLISUUS JA KIELI        

 1.-2. lk Monipuolista kirjallisuuteen ja muihin teksteihin tutustumista kuunnellen  

   ja itse lukien omien taitojen karttuessa   

  Itseään kiinnostavien ja omalle lukutaidolle sopivien kirjojen lukeminen 

  Kirjojen lukemista ja käsittelemistä niin, että keskeistä on elämyksellisyys  

   ja lukukokemuksen jakaminen    

   Luetuista kirjoista keskustelua ja kertomista   

  Käsitteet päähenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni  

  Luokka- ja koulukirjaston sekä yleisen kirjaston ja/tai kirjastoauton  

   käytön harjoittelua     

  Videoihin, elokuviin, kuunnelmiin ja teatteriin tutustumista   

   mahdollisuuksien mukaan     

  Lukeminen harrastuksena      
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VUOSILUOKAT 3−5 
 

Vuosiluokkien 3−5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen 
perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan op-
piminen, luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Op-
pilasta ohjataan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. 
 
Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, 
mutta niillä tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuu-
den kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja 
käsittelemiseen.   
 
TAVOITTEET  
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

 oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän rohkais-
tuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon omassa 
viestinnässään 

 oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuk-
sessa 

 kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan. 

 harjoittelee vuorovaikutustaitoja 

 oppii aktiiviseksi kuulijaksi ja rohkaistuu osallistumaan keskusteluun. 
 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 

Oppilas 

 oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan itseään 
lukijana 

 tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä paranta-
via strategioita 

 oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaisemaan 
tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja ympäristöönsä  

 opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä.  

 oppii lukemaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mainoksia, mielipidetekstejä ja 
uutisia) sekä etsimään tietoa erilaisista lähteistä. 

 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 

Oppilas 

 oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti 

 kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy; hän 
tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan 

 oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta 
tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä.  

 oppii kirjoittamaan sujuvasti käsialalla ja tutustuu tekstinkäsittelyohjelman 
käyttöön 

 osaa suunnitella ja kirjoittaa yhtenäisen tekstin sekä tuottaa selkeitä lauseita 

 oppii perusasioita esiintymisestä. 
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Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 

Oppilas 

 tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elo-
kuvan keinoin 

 lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itsel-
leen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen asenteensa lukemiseen säi-
lyy 

 kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan; hän oppii ymmärtämään kieliopillisen kuva-
uksen perusasioita ja havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja antamaan 
niille arvon 

 oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti. 

 lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä tutustuu teatteriin ja 
elokuvaan taidemuotoina 

 ymmärtää kieliopin peruskäsitteitä ja osaa hyvin sanaluokat. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 
Kaikilla vuosiluokilla tehdään monenlaisia kirjoittamis-, lukemis-, viestintä- ja il-
maisuharjoituksia. Samojen taitojen harjoittelu jatkuu läpi peruskoulun, mutta 
harjoittelu painottuu eri vuosiluokilla eri asioihin. 
 

Vuorovaikutustaidot 

 viestinnän perustekijöihin tutustumista, vuorovaikutuksen havainnointia  

 kertomista ja selostamista, oman mielipiteen esittämistä, asiointia, kysymysten tekoa ja 
keskustelupuheenvuoroja sekä aktiivisen kuuntelun opettelua 

 ilmaisuharjoituksia  
 

Tekstinymmärtäminen 

 keskittyvän ja ymmärtävän kuuntelun harjoittelua 

 silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa sekä päättelevää lukemista 

 tekstien sisällön ja rakenteen ennustamista kuvien, otsikon ja aikaisempien lukukoke-
musten ja ennakkotietojen perusteella  

 pääasioiden erottamista sivuaisoista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten esittämis-
tä, muistiinpanojen tekemistä, päätelmien tekoa sekä luetun ja kuullun arviointia 

 ajatuskarttojen laatimista, tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista 
 

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen 

 tukisanalistan laatimista ja käyttöä, kontaktin ottamista yleisöön, esityksen jaksottamis-
ta ja havainnollistamista, äänenkäytön selkeyttämistä 

 tutun asian selostaminen ja kuvailu, juonellinen kertomus, hankittujen tietojen koonti, 
mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen  

 oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä 

 palautteen vastaanottamista ja antamista 

 otsikoinnin ja kappalejaon opettelua  

 selkeän ja sujuvan käsialan opettelemista 

 oikeinkirjoituksen perusasioita, yleiskielen käytön harjoittelua 
 

Tiedonhallintataidot  

 erilaisten tietokirjojen käyttöä  

 erityyppisten tietotekstien avaamista 

 kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, 
yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti 
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Kielen tehtävät ja rakenne 

 sanojen merkitysten tarkastelua tekstiyhteydessä 

 sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella 

 taivutuksen tehtävä tekstilauseissa 

 lauseet rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksikköinä 

 puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua  
 

Kirjallisuus ja muu kulttuuri 

 luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä useiden valinnaisten kir-
jojen runsasta lukemista ja kuuntelemista sekä niiden käsittelyä ja oman lukukokemuk-
sen jakamista 

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

 kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA  5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

 rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja halu-
aa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskus-
telutilanteessa 

 kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havain-
toihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestin-
tätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja 
saavuttaa vastaanottajan 

 osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii 
perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa 

 osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja 
viestintätilannetta koskevia päätelmiä 

 pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän osal-
listuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin. 

 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

 on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon 

 osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita 

 tuntee tiedonhankinnan päävaiheet 

 on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja 
sähköisistä lähteistä 

 löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia 

 erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merki-
tystä itselleen 

 käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.  
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, 
että hän 

 osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja 
ohjeen 

 suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja 
mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan 
oma ääni ja laajeneva sanavarasto  

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

 osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala 

 osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla  

 hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdys-
sanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään 
myös muita välimerkkejä. 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että 
hän 

 hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämises-
sä ja tuottamisessa  

 on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä 
ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen 
perusteella sanaluokkiin 

 tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa 

 hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa 
lauseen tekstin osaksi 

 tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omas-
sa ilmaisussaan  

 on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valin-
naisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin  

 pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän 
laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan  

 on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.  
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, OPPISISÄLLÖT 
 

LUOKKA 3, SIILINJÄRVEN OPS 
            

VUOROVAIKUTUSTAIDOT         

  Viestintä- ja ilmaisuharjoituksia       

   Pieniä rooleja esim. nukketeatterissa     

  Asiointiharjoituksia        

   Tutun asian selostamien       

   Puhelimen käytön harjoituksia      

   Tervehtiminen        

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN         

  
Kuunteluharjoituksia, pääasiat,  
juoni       

  Ääneen lukeminen, ymmärtävän lukemisen vahvistamista    

  Hiljainen lukeminen, ymmärtävän lukemisen harjoittelua    

  
Luetun ja kuullun arvioin-
tia        

PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITUSTEN LAATIMINEN      

  Käsialan oikeiden kirjainmuotojen ja liittämisen kertausta    

  Oikeinkirjoituksen varmentaminen       

  Juonellinen kertomus        

  Pilkun käyttö luetteloissa ja yhdyslauseissa      

  Vuoropuheluiden välimerkit       

  Pieniä tekstejä tietokoneella       

TIEDONHALLINTATAIDOT         

  Aakkosjärjestys         

  Hakusanan käyttö        

  Ikäkaudelle sopiviin tietoteksteihin tutustuminen ja niiden avaamista   

KIELEN TEHTÄVÄT JA RAKENNE        

  Sanaluokat: substantiivit, adjektiivit, verbit ja numeraalit    

  Sanojen luokittelua eri tavoin       

  Päälausetyypit: toteamuslause, kysymyslause ja huudahduslause   

   Iso alkukirjain ja päättövälimerkit      

  Vokaalit ja konsonantit        

  Yhdyssanat         

KIRJALLISUUS JA MUU KULTUURI        

  Kirjallisuudet tärkeimmät käsitteet       

   Päähenkilö, juoni, tapahtuma-aika ja -paikka     

  Kokonaisen teoksen lukeminen       

   Oman taitotason mukainen teos      
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, OPPISISÄLLÖT 
 

4. LUOKKA, SIILINJÄRVEN OPS 
Uusien asioiden lisäksi 3. luokan asioiden kertaus ja syventäminen      

            

VUOROVAIKUTUSTAIDOT         

  
Oman mielipiteen suullinen esittäminen ja sen perusteleminen,  
    esim. väittelyharjoitus 

  
Viestintää ja ilmaisuharjoituksia monin ta-
voin      

  Tiedonhankintaa esim. haastattelemalla      

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN         

  Monipuolisia lukemistehtäviä       

  Kysymysten laatimista teksteistä       

  Väliotsikoita         

  Kuvat tekstin tukena        

PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITUSTEN LAATIMINEN      

  Käsitekartan laatiminen ja sen pohjalta kirjoittaminen     

  Käsialan huoltoa         

  Oikeinkirjoituksen varmentamista       

  Tietokoneella kirjoittamista       

  
Juonellisen kertomuksen rakenne:  
    aloitus, käsittely, lopetus, otsikointi   

  Vuoropuhelujen kirjoittaminen ja esittäminen      

  Yleiskielen käytön harjoittelua       

TIEDONHALLINTATAIDOT         

  Kirjastotunti, luokittelun oppiminen       

  Tiedon etsintää erilaisista tietoteksteistä      

KIELEN TEHTÄVÄT JA RAKENNE        

  Aiemmin opittujen sanaluokkien kertaus      

  Partikkelit         

  Pronomineista persoona- ja demonstratiivipronominit     

  Puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja       

KIRJALLISUUS JA MUU KULTUURI        

  Kirjallisuuden lajeja: satu, runo ja tietokirja      

  Kahden kokonaisteoksen lukeminen, kirjaesittely     
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, OPPISISÄLLÖT 
 

5. LUOKKA, SIILINJÄRVEN OPS 
Uusien asioiden lisäksi 3. ja 4. luokkien asioiden kertaus ja syventäminen     

            

VUOROVAIKUTUSTAIDOT         

  Keskustelutaitojen kehittäminen edelleen      

  Tukisanalistan käytön harjoitteleminen      

  Viestintä- ja ilmaisuharjoituksia monin tavoin      

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN         

  Monenlaisten tekstien käsittelyä       

  Tiivistelmä         

  Käsitekartan laatiminen tekstistä       

PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITUSTEN LAATIMINEN      

  Käsialan huoltoa         

  Oikeinkirjoituksen varmentamista       

  Prosessikirjoittamista        

  Otsikointi ja kappalejako        

  Hankittujen tietojen koonti, mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen   

   Pienen esitelmän tai ryhmTyön tekeminen lähdemateriaalista (myös muut oppiain.) 

  Tietokoneella kirjoittamista       

  Palautteen vastaanottamista ja antamista      

TIEDONHALLINTATAIDOT         

  Tiedonhakua verkosta        

            

KIELEN TEHTÄVÄT JA RAKENNE        

  Sivulausetyypit         

  Sijamuodot: nominatiivi, genetiivi ja partitiivi      

  Verbin aikamuodot ja pääluokat       

  Lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti ja objekti     

  Puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua      

KIRJALLISUUS JA MUU  KULTUURI        

  Kirjallisuuden lajeja: esim. fantasia-, jännitys-, kauhu- ja nuortenkirjat   

  Sarjakuva         

  Kolmen kokonaisen teoksen lukeminen, kirjaesittely     

  Kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä    
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ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, OPPISISÄLLÖT 
 
Opetussuunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet ja oppisisällöt sekä Siilinjär-
ven omat tavoitteet ovat seuraavilla sivuilla kohdassa vuosiluokat 6-9. 
 
 

6. LUOKKA, SIILINJÄRVEN OPS 
Uusien asioiden lisäksi 3., 4. ja 5. luokkien asioiden kertaus ja syventäminen    

           

VUOROVAIKUTUSTAIDOT        

  Puhelinkäyttäytyminen       

  Keskustelutaitojen harjoittelu      

  Pienimuotoisen esitelmän pitäminen     

TEKSTINYMMÄRTÄMINEN        

  Erilaiset lukutavat: silmäilevä, tarkka ja päättelevä    

  Erilaiset tekstityypit, esim. mainos      

  Lukemisharjoituksia monipuolisesti      

PUHE-ESITYSTEN JA KIRJOITELMIEN LAATIMINEN     

  Aloitus, päätäntä ja kappalejako      

  Monipuolisia kirjoitustehtäviä      

  Käsialan huoltoa        

  Oikeinkirjoituksen varmentamista      

  Tietokoneella kirjoittamista ja tekstin muokkaamista    

TIEDONHALLINTATAIDOT        

  Tiedonhaun perusteet       

  Muistiinpanojen laatiminen      

KIELITIETO JA OIKEINKIRJOITUS       

  Lause- ja virketajun harjoitteleminen     

  Kielen vaihtelu: puhekieli/yleiskieli, murteet     

  Kieliopin kertausta       

           

SUHDE KIELEEN, KIRJALLISUUTEEN JA MUUHUN KULTTUURIIN    

  Tutustumista klassisiin tarinoihin      

  Kirjaesittelyitä        

  Neljän kokonaisen teoksen lukeminen     
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VUOSILUOKAT 6−9 
 
Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan 
tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilaji-
en vaatimuksia. 
 
Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielen-
käyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan 
erityppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannus-
taa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus 
ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutki-
maan kieltä.  
 
TAVOITTEET  
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 
Oppilas 

 kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan 

 harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja 
vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen ul-
kopuolella 

 pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on eri-
laisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen. 

 harjaantuu vuorovaikutustaidoissaan entistä monipuolisemmin 
 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 

Oppilas 

 harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat 
luku- ja kuuntelutaitonsa kehittyvät 

 kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista lu-
ku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät 

 tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä.  

 tunnistaa erilaisia tekstilajeja 
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 

Oppilas 

 kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppi-
maansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan 

 rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan ra-
kentavasti muiden ajatuksia 

 tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitusteh-
tävissään 

 oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.  

 osaa kirjoittaa erilaisia tekstilajeja 

 osaa käyttää erilaisia lähteitä ja arvioida niiden luotettavuutta 
 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 

Oppilas 

 oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta 
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 monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän 
oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja 

 saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista 

 saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmanku-
vaa ja ohjata ihmisten valintoja 

 saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoi-
suutensa vahvistuu, ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee 

 kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.  

 hallitsee hyvin käsitteet lause ja virke sekä osaa kirjoittaa erilaisia virkeraken-
teita 

 tuntee perusteet suomen kielen piirteistä, historiasta ja kielisukulaisista 

 tuntee suomalaista kansanrunoutta ja kirjallisuutta 

 tunnistaa kirjallisuudenlajit ja tietää niiden ominaispiirteet 

 ymmärtää kulttuuristen juhlapäivien merkityksen 

 saa mahdollisimman paljon erilaisia lukukokemuksia sekä teatteri- ja eloku-
vakokemuksia 
 

KESKEISET SISÄLLÖT  
Erilaisia kirjoittamis-, lukemis-, viestintä- ja ilmaisuharjoituksia tehdään monipuo-
lisesti kaikilla vuosiluokilla, mutta tekstit ja tehtävät vaikeutuvat aina ylemmille 
vuosiluokille mentäessä. Harjoitukset painottuvat kuitenkin eri vuosiluokilla eri 
asioihin. 

 
Vuorovaikutustaidot 

 perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta se-
kä niiden yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen 

 tehtävän mukaista etenemistä ja puheenvuorolajien monipuolistamista erityyppisissä 
keskusteluissa ja viestintäympäristöissä 

 puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitati-
lanteissa ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanot-
taminen 

 viestintärohkeuden ja -varmuuden kehittämistä: omien näkemysten esittämisen ja puo-
lustamisen sekä ilmaisutapojen harjoittelua  

 omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen arviointia 

 7. luokka: havainnollistaminen, laajahkon esitelmän suunnittelu ja esittämi-
nen tukisanalistan avulla, keskustelutaitojen perusteet 

 8. luokka: mielipiteen perusteleminen, väittely, kokoustaito 

 9. luokka: keskustelutaitojen kehittäminen, kirjallisuuden esittelyä, puhe 
 

Tekstinymmärtäminen 

 ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua 

 silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan valinta, lukupro-
sessien hallinnan varmentamista 

 siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, lukukokemusten jakamista 

 kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten ke-
hittäjinä 

 selostavat, kuvailevat, ohjaavat, kertovat, pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit asia- ja 
kaunokirjallisissa teksteissä 

 kulttuurissa keskeisiä tekstilajeja ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja merkitykselli-
sinä kokonaisuuksina 
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 tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merki-
tyksen rakentajina  

 tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnis-
tamista, erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkö-
kulmista 

 puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden 
etsimistä ja arviointia 

 7. luokka: asiatekstin tarkka ja päättelevä lukeminen 

 8. luokka: erilaisten mielipidetekstien ja mainosten erittely 

 9. luokka: kaunokirjallisen tekstin  
 

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

 omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien vakiin-
nuttamista  

 tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmen-
tamista 

 tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin ja -tilanteisiin  

 omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden 
tuottamista 

 yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opet-
telua 

 kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista 

 erilajisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen 

 ilmaisukeinojen monipuolistamista 

 7. luokka: kertomus, kuvaus, dialogi, kappalejako 

 8. luokka: erilaiset mielipidetekstit, referaatti 

 9. luokka: pohtivat tekstit, tekstin jäsentelytavat, aineistokirjoittaminen 
 
Tiedonhallintataidot 

 tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden luo-
tettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia 

 muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen opettelua, aineistojen 
valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi 

 7. luokka: kirjastotunti pääkirjastolla, tiedonhaku eri lähteistä 

 8. luokka: sanomalehden käyttö 

 9. luokka: lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi, aineis-
toon viittaaminen 

 
Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin 

 perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta sekä äi-
dinkielen merkityksestä 

 suomen kielen vaiheita ja vaihtelua 

 suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen ominaisuuksia ja vertailua muihin 
kieliin 

 suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleis-
kielen käytön perusteiden pohdintaa 

 kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja niiden kirjoit-
tajista sekä Kalevalasta, kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista 

 yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista, runsaasti myös erilajisten lyhyitten 
tekstien käsittelyä 

 kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin 



 25 

 tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tunto-
merkkejä 

 fiktion rakenteiden erittelyä luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen 

 teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista 
 

 7. luokka: kaunokirjallisuuden päälajit, kirjallisuuden käsitteet;  2 – 4  koko-
naisteosta 

 8. luokka: kirjallisuudenlajeihin tutustumista; 2 – 4 kokonaisteosta 

 9. luokka: Suomen kirjallisuuden historia, kirjallisuuden tyylisuunnat, kansan-
runous; 2 – 4 kokonaisteosta 

 

 7. luokka: sanaluokkien ja verbin aikamuotojen kertaaminen, sanojen taivu-
tus, alkukirjaimet, yhdyssanat, loppuvälimerkit, dialogin merkitseminen 

 8. luokka: lauseenjäsenet, modukset, lausetyypit, lauseenvastikkeet, pilkku 

 9. luokka: suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu, oikeinkirjoituksen 
kertausta, välimerkit 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

 haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että 
yksin esiintyessään 

 osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa 

 osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa 
ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, 
kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja 

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

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

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

 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

 osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, 
väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin 
kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa 

 tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa 
tekstiympäristössä 

 lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen 

 erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista  

 tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 

 osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen 
perustelut 

 pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan 
henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 

 osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 

 tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja 
ilmaisuun 

 pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista 
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 pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, 
käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä 
tekstin tarkoitukseen ja sävyyn 

 pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä 
havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään. 

 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, 
että hän  

 osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti 
välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne  

 tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä 
tuottaessaan 

 kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille 
olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata 

 pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa 
kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, 
yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

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

 osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja 
rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä 
tarpeen mukaan tiivistää tekstiään  

 soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, 
kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä.  

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 

 on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen 

 löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa 
perustella valintojaan 

 on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, 
tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan 
runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti 
sovitun määrän  

 tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden 
klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia 

 pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa  

 osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on 
tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen 
keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin 
opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä 

 tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan 

 tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten 
joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, 
hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä. 

 

 
 
MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI  
 
Perusopetuslain 12. §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa 
suomen, ruotsin, saamen, romanikielen tai viittomakielen lisäksi myös muuta oppilaan äi-
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dinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 8. 
§:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma 
laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomi tai ruotsi äidinkielenä -oppimääriä 
soveltaen. 
 
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden vaihteleva kielellinen ja kulttuurinen kotitausta 
sekä ympäristön tarjoaman tuen vähäisyys oppilaan oman äidinkielen kehittymiselle. 
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7.4 Ruotsin kieli 

 
RUOTSI B-KIELENÄ (B1) 
 
VUOSILUOKAT 7−9 
 
Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perus-
taidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien 
välisen toimintakyvyn kehittymistä. 
 

TAVOITTEET 
Kielitaito 

Oppilas oppii 

 kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi arkipäivän 
tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 

 ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai puhetta tilan-
neyhteyden tukemana 

 kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja koke-
muksiin liittyvissä tilanteissa. 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa 

 viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruot-
sinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla.  

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

 käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten 
omien viestien laatimista ja tiedonhankintavälineiden käyttöä 

 tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puutteita käyt-
tämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita  

 arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT  
Tilanteet ja aihepiirit suomen ja ruotsin kielen kielialueen näkökulmasta 

 lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti, 
perheenjäsenet ja ystävät  

 harrastukset ja vapaa-ajan vietto 

 matkustaminen 

 koulu ja oppilastoverit sekä opettajat 

 asuminen maalla ja kaupungissa 

 ostoksilla käynti ja julkisten palvelujen käyttö  

 perustietoja suomenruotsalaista, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta elämän-
muodosta 

 
Rakenteet  

 kaikkein keskeisin verbioppi  

 substantiivien ja adjektiivien taivutus 
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 keskeistä lauseoppia ja sidosrakenteita 
 
Viestintästrategiat 

 kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 

 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 

 oman kielenkäytön tarkkailu 

 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla 

 joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloi-
tukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämisen sekä palautteen 
antamiseen liittyvien ilmausten käyttö. 
 

Ruotsin kielen opetuksen tavoitteena on lisäksi, että oppilas oppii arvostamaan 
Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa. Oppilas oppii myös 
ymmärtämään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää 
pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Oppiaineena ruotsin kie-
li on taito- ja kulttuuriaine. 
 
Keskeiset sisällöt voivat vaihdella luokkatasoittain opetusjärjestelyjen mukaan. 
 
7. VUOSILUOKKA  
 
TAVOITTEET 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

 kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä selviytymään ruotsiksi 
yksinkertaisista  

 arkipäivän puhetilanteista, kuten tapaamisesta ja pääsylipun ostamisesta 

 ymmärtämään arkipäivän asioita käsittelevän tekstin ja puheen keskeisim-
män sisällön 

 kirjoittamaan itseään koskevista asioista lyhyitä lauseita ja viestejä 
 

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

 kulttuuriin ja maantuntemukseen liittyvää perustietoa Pohjoismaista 

 tiedostamaan suomenruotsalaisen kulttuurin omaleimaisuuden suomalaisen 
kulttuurin rinnalla 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

 toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteessa 

 käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen 

 käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä 

 hyödyntämään äidinkielessä ja muissa kielissä oppimaansa 

 tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan 

 tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit 

 minä itse, perhe, koti ja harrastukset 

 ystävät ja koulu 

 kellonajat, kuukaudet ja viikonpäivät 
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 yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet, kuten tervehtiminen, esittäytymi-
nen, 

 onnitteleminen, kioskilla asiointi ja pääsylipun ostaminen 

 perustietoa Pohjoismaista 
 
Rakenteet 

 verbin taivutus (preesens ja apuverbi+perusmuoto) 

 substantiivin taivutus 

 adjektiivin taivutus 

 lukusanat 

 pronomineja (persoonapronominit ja omistusmuodot) 

 tavallisimpia prepositioita 

 toteamus- ja kysymyslauseita 
 
Viestintästrategiat 

 puheen ja tekstin pääasioiden tunnistaminen 

 rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 

 omien viestien suunnittelu 

 puhekumppanin apuun tukeutuminen puhetilanteissa 

 kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemises-
sa 

       
8. VUOSILUOKKA 
 
TAVOITTEET 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

 kommunikoimaan ruotsiksi tavallisissa arkipäivään liittyvissä tilanteissa, jois-
sa puhekumppani voi auttaa, kuten tutustumistilanteissa ja tien kysymisessä 
sekä neuvomisessa 

 ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevän tekstin ja pu-
heen keskeisimmän sisällön 

 kirjoittamaan lyhyitä viestejä tutuista aihepiireistä 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

 tuntemaan suomenruotsalaista ja ruotsalaista kulttuuria, kuten henkilöitä, 
paikkoja ja tapahtumia 
     

Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

 käyttämään lisää erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita 
työtapoja 

 hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan 

 tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä ottamaan vastuuta omasta 
työskentelystään 

 arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit 

 vapaa-ajan vietto 
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 matkustaminen 

 asuminen 

 vaatteet, ruoka ja terveys 

 sää 

 nuorten elämä 

 arkipäivän viestintätilanteita, kuten tutustuminen, kaupassa asiointi, ruokai-
leminen ja matkalipun ostaminen 

 perustietoa Ahvenanmaasta ja Ruotsista 
 
Rakenteet 

 verbin taivutus (imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti) 

 adjektiivin vertailu 

 järjestysluvut ja päiväys 

 pronomineja (persoonapronominien objektimuodot, den här/den där, nå-
gon/ingen, någonting/ingenting) 

 adverbejä 

 man-lause 

 päälauseen sanajärjestys 
 
Viestintästrategiat 

 puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 

 rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 

 omien viestien suunnittelu 

 puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suulli-
sessa vuorovaikutuksessa 

 
9. VUOSILUOKKA 
 
TAVOITTEET 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

 kertomaan perustietoja itsestään ja lähiympäristöstään sekä viestimään ruot-
siksi arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa puhekumppanin apuun tu-
keutuen 

 ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä ja pu-
hetta tilanneyhteyden tukemana 

 kirjoittamaan lyhyen viestin tutuissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpei-
siin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elä-
mänmuotoa ja kulttuuria 

 viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilan-
teissa ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla 

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

 käyttämään lisää erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita 
työtapoja 

 ottamaan vastuuta opiskelustaan 



 32 

 tarkkailemaan ja korjaamaan tuotostaan sekä korvaamaan kielitaitonsa puut-
teita käyttämällä erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita 

 arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit 

 nuorten elämä 

 ihmissuhteet, tunteet ja unelmat 

 työelämään tutustuminen 

 tulevaisuuden suunnittelu 

 luonto ja ympäristö 

 monikulttuurisuus 

 perustietoa Pohjoismaista 
 
Rakenteet 

 verbin taivutus (imperatiivi, konditionaali, futuuri, att+infinitiivi ja refleksiiviver-
bit) 

 prepositioilmauksia 

 sivulauseen sanajärjestys 
 
Viestintästrategiat 

 kielellinen tai tilanteisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 

 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 

 oman kielenkäytön tarkkailu 

 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla 

 joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheen-
vuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpi-
tämiseen sekä palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Kielitaito 

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

Kuullun ymmärtämi-
nen 

Puhuminen  Tekstin ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen  

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva alkeis-
kielitaito 

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe  

A1.3 Toimiva alkeis-
kielitaito 

 
Kulttuuritaidot  
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämän-
muotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maam-
me suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää 
pohjoismaisen yhteistyön merkityksen. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppi-
las on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 
merkityksen. 
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7.5 Vieraat kielet 

 
Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintäti-
lanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa 
hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas 
oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja 
monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine. 

 
Siilinjärven kunta 
Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 
 
Oppilaat saavat toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opiskelusta osan 
yleissivistyksestään ja välineen laajentaa sitä edelleen. Kielen ja kulttuurin liitty-
essä läheisesti toisiinsa vieraat kielet antavat oppilaille huomattavan kulttuuri-
pääoman. Runsaiden kansainvälisten kontaktien myötä tarvitaan monipuolista 
viestintätaitoa eri kansojen ja kulttuureja edustavien ihmisten välillä. Kielenopis-
keluun kuuluu myös mediataitojen hyödyntäminen ja harjoittaminen. 
 
Siilinjärven kunnan peruskoulun kielikasvatuksen yleinen tehtävä ja tavoit-
teet 
 
Siilinjärven peruskoulujen toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opetus 
tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Kielten opetuksen tehtävänä on antaa 
oppilaille valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Kielenopetuksen läh-
tökohtana on saada oppilas tietoiseksi kielen merkityksestä ja luoda hänelle 
myönteinen asenne kielten opiskelua, vieraita kieliä sekä kulttuureita kohtaan. 
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa 
hänet ymmärtämään ja kunnioittamaan toista ihmistä ja eri kulttuureja eri tilan-
teissa. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille kulttuuripääomaa sekä uusia 
näkökulmia myös omaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaan tulee oppia ymmärtä-
mään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjän-
teistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. 
  
Kielten opetuksessa haluamme panostaa erityisesti suullisen kielitaidon ja vies-
tintävalmiuksien kehittämiseen, kielitaidon arviointiin, tietotekniikan hyödyntämi-
seen tiedonhankinnassa ja muussa työskentelyssä. Kielen opetuksen tehtävänä 
on saada aikaan myönteisiä kokemuksia kielestä ja sen käyttämisestä. Opetet-
tava aines valitaan siten, että se liittyy mielekkäisiin kielenkäyttötilanteisiin. Py-
rimme siihen, että oppilas uskaltaa käyttää kieltä rohkeasti omien edellytystensä 
mukaisesti. Yhtä tärkeää on luoda hyvä pohja, näkyvä oppimisen ilo sekä innos-
tunut asenne läpi elämän jatkuvalle vieraiden kielten ja kulttuurien harrastami-
selle. Painotamme oppimaan oppimista sekä pyrimme lisäämään oppilaan omaa 
vastuuta opiskelustaan. 
 
Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opiskelun arviointi on oppimisproses-
sin laaja-alaista seurantaa. Oppimisprosessin aikana tarkkaillaan ns. jatkuvaa 
näyttöä, joka tarkoittaa kotitehtävien tekemistä, tuntityöskentelyyn osallistumista, 
motivoituneisuutta, kirjallisia ja/tai suullisia kokeita. Arvioinnin tehtävänä on edis-
tää ja kannustaa oppilasta ja antaa palautetta hänen etenemisestään kohti ta-
voitteita. Arviointi on hengeltään myönteistä, ohjaavaa sekä kommunikatiivisuut-
ta painottavaa. 



 34 

 
Opettajan antaman arvioinnin lisäksi oppilaita harjaannutetaan antamaan palau-
tetta luokkatovereilleen esimerkiksi erilaisten arviointilomakkeiden avulla. Myös 
itsearviointia käytetään runsaasti. Opettaja voi halutessaan käyttää tavallisen 
arvioinnin lisänä kielisalkkua, johon oppilas kerää omia tuotoksiaan ja arviointeja 
niistä sekä muuta kielenopiskeluun liittyvää. 
 
Aihekokonaisuudet 
 
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painotusalueita, joi-
den tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja 
opetusta eheyttäviä teemoja. 
 
Ihmisenä kasvaminen toteutuu kielten opetuksessa työtavoissa ja aihesisäl-
löissä. Oppilasta kasvatetaan ottamaan lisääntyvää vastuuta omasta työskente-
lystään ja oppimisestaan yksin ja ryhmän jäsenenä. Kieltä opetetaan yhteistoi-
minnallisesti ja pari- ja ryhmäharjoitukset kuuluvat välttämättömänä osana kiel-
tenopiskeluun. Oppilas oivaltaa myös pitkäjänteisen opiskelun merkityksen ta-
voitteidensa saavuttamiseksi. Kielen monipuolisessa harjoittelussa oppilaalle 
tarjoutuu runsaasti tilaisuuksia havainnoida itseään oppijana.  
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys on yksi keskeisiä kielten opetukseen 
sisältyviä teemoja. Kielten opiskelussa oppilas kohtaa usein ensi kertaa oman 
kulttuuri-identiteettinsä suhteessa toiseen kulttuuriin. Valmistauduttaessa puhu-
maan vierasta kieltä toisen kohtaaminen ja huomioonottaminen ovat keskeisellä 
sijalla. Kielten opiskelussa tuodaan esiin oppilaan oma kulttuuri-identiteetti sekä 
pyritään edistämään halua tutustua ja hyväksyä muita kulttuureita erojen (esim. 
tapakulttuuri) ja yhtäläisyyksien kautta. Kielten tunneilla oppilas saa tietoa eri 
maista, kansoista ja kulttuureista ja oppii asennoitumaan luontevasti ja ennakko-
luulottomasti eri kulttuureihin ja niiden edustajiin. Lisäksi opitaan arvostamaan 
omaa kulttuuria kuvailtaessa lähiympäristöä ja omaa elämää ja elinpiiriä vieraal-
la kielellä. 
 
Viestintä- ja mediataito on aihekokonaisuus, joka toteutuu kielten opetuksessa 
jokaisessa opetustuokiossa. Viestintätaitojen harjoitteleminenhan on keskeistä 
kielten opiskelussa. Viestintätaidoissa harjoitellaan osallistuvaa, vuorovaikutuk-
sellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja harjoitellaan sekä viestien vas-
taanottajana että tuottajana. Ihminen ja teknologia-aihekokonaisuus on kielten 
opetuksen peruspilareita. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään kieliopin ja sa-
naston harjoittelussa sekä oppilaitten omissa tuotoksissa. Autenttista materiaalia 
hyödynnettäessä (mm. tietoverkot, televisio, videot) oppilasta ohjataan suhtau-
tumaan tietolähteisiin kriittisesti. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista 
ja kestävästä tulevaisuudesta sekä turvallisuus ja liikenne -
aihekokonaisuuksiin liittyviä aiheita käsitellään niihin liittyvien tekstien yhteydes-
sä. 
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A-KIELI 
 
A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoi-
sena. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen A-kielen opetuksessa luo 
pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilailla alkaa myös 
kehittyä kulttuurien välinen toimintakyky. 
 
 

VUOSILUOKAT 1−2 
 
Mikäli kielten opetus aloitetaan ennen kolmatta luokkaa, keskitytään aluksi kuullun ymmär-
tämiseen, toistamiseen ja soveltamiseen sekä suullisen kommunikaation harjoittamiseen. 
Kirjoitettua kielimuotoa käytetään suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Opetus 
tulee integroida oppilaan omaan kokemuspiiriin kuuluviin tai opetuksessa jo käsiteltyihin 
sisältöihin ja teemoihin. Myös kulttuurien välisiin eroihin tutustutaan alustavasti. Opetus on 
luonteeltaan toiminnallista ja leikinomaista.  
 
TAVOITTEET 
Oppilas 

 tulee tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä 

 rohkaistuu puhumaan sana- ja sanontatasolla kuuntelemalla ja ymmärtämällä kieltä 

 saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille 

 kiinnostuu kielten opiskelusta ja elämästä erilaisissa kulttuureissa. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö, koti ja koulu 

 ikäkauteen soveltuvat laulut, lorut ja leikit 

 kohdekielen kulttuuriin ja kielialueeseen liittyvää keskeistä yleistietoa 
 
 

VUOSILUOKAT 3−6 
 
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa 
ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista 
viestintää lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät 
eriarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä kielenopiskelutottumuksia. 
 
TAVOITTEET 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

 kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään kohdekielellä yksin-
kertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 

 ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 
keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

 kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tar-
peisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

 
Kulttuuritaidot  

Oppilas oppii 

 tuntemaan kohdekulttuuria ja tutustuu alustavasti kohdekulttuurin ja suomalaisen kult-
tuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
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 viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuu-
rille luontevalla tavalla. 

 
Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

 toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 

 käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 

 käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä 

 käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 

 tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaan 
työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

 lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti 
ja perheenjäsenet  

 koulu ja oppilastoverit sekä opettajat  

 asuminen maalla ja kaupungissa  

 ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 

 asioiminen erilaisissa tilanteissa   

 perustietoja omasta ja kohdekulttuurista, kielestä riippuen mahdollisesti myös kohde-
kulttuurista Suomessa 

 
Rakenteet 

 viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen keskeinen kielioppi  

 tarvittaessa kohdekielen kirjoitusjärjestelmä kielialueen normin mukaan 
 
Viestintästrategiat 

 puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 

 rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 

 omien viestien suunnittelu 

 puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa vuoro-
vaikutuksessa 

 kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa 
 

A1-KIELI ENGLANTI vuosiluokat 3-6 

Englannin kielen yleistavoitteet 
 
Englannin kielen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppimallaan kielitaidolla 
selviytyy arkielämän keskeisimmissä kielenkäyttötilanteissa. Suullisen taidon li-
säksi hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kuvauksia, tarvittaessa apuneuvoja 
käyttäen tai tukeutuen toisen apuun. 
 
Oppilas tutustuu maihin, joissa puhutaan englantia, niiden ihmisiin ja kulttuurei-
hin.  Hän oppii asennoitumaan ennakkoluulottomasti uuden kulttuurin edustajiin 
ja ilmiöihin.  Samalla oppilas tiedostaa oman suomalaisen kulttuurinsa erikois-
laadun.  Hän opettelee kohdekulttuurille luontevaa viestintää ja oppii hyvien ta-
pojen merkityksen ihmisten välisessä kanssakäymisessä.  Vieraan kielen oppi-
minen tukee kasvatusta kansainvälisyyteen. 
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Oppilas ohjataan alusta alkaen arvioimaan omaa työskentelyään ja suorituksi-
aan.  Hän oppii erilaisten työtapojen avulla tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja 
heikkouksiaan kielenopiskelijana. 
 
Opetuksessa käytetään vaihtelevasti tilanteeseen sopivia työtapoja (esim. pari- 
ja ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, omat esitykset, leikit, pelit, laulut, 
lorut).  Oppilas oppii toimimaan vastuullisena ryhmä jäsenenä ja ottamaan huo-
mioon omat ja toisten oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä. 

 
Englannin kieli on myös väline, jonka avulla hankitaan uusia tietoja ja taitoja 
käyttämällä oppikirjan lisäksi muita tietolähteitä, esimerkiksi tietokonetta ja sen 
tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
3. LUOKKA 
Kolmannella luokalla kielenkäyttö on suurelta osalta suullista ja liittyy tuttuun 
ympäristöön ja vuorovaikutukseen. Sanasto on pääasiassa konkreettista. Oppi-
misen luonteva lähtökohta on oma minä ja siihen läheisesti liittyvät asiat - koti, 
koulu, harrastukset ja näihin liittyvä lähiympäristö. Keskeisten rakenteiden ope-
tus liitetään luonteviin kielenkäyttötilanteisiin.  Erityisesti painotetaan oikeiden 
ääntämistottumusten omaksumista. Yhdessä toimimalla (laulaen, leikkien, pela-
ten ja näytellen) totutetaan oppilaat englannin kielen rytmiin ja intonaatioon. Vie-
rasperäisten kirjainten ja sanojen kirjoittamista aletaan harjoitella toiminnan 
ohessa jo ensimmäisistä tunneista lähtien.   Lukemista ja kirjoittamista harjoitel-
laan aluksi suullisen kielitaidon tukemiseksi. 
 
Kulttuuritaidot  
Oppilas oppii 

 joitakin asioita suomalaisen ja englantilaisen arkipäivän eroista (esim. koulu) 
 
Oppimaan oppiminen 

 huolehtimaan työvälineistään ja kotitehtävistään 

 ymmärtämään säännöllisesti tehtyjen kotitehtävien tärkeyden kielen opiske-
lussa 

 työskentelemään parin kanssa ja ryhmässä 

 käyttämään kirjaansa tiedon hankinnassa (aakkoselliset sanastot) 

 arvioimaan jonkin verran omaa oppimistaan 
 
4. LUOKKA 
Kielenoppimisessa siirrytään vähitellen oppilaan lähipiiristä laajemmalle alueelle.  
Aiemmin opittua sanavarastoa rikastutetaan.  Opetellaan rakentamaan yksinker-
taisia, ymmärrettäviä lauseita.  Oppilasta kannustetaan puhumaan ja kirjoitta-
maan kieltä pikku virheisiin puuttumatta. 
 
Kulttuuritaidot 

 oppilas perehtyy laajemmin englantilaiseen kulttuuriin ja siihen liittyviin piir-
teisiin 

 oppilas osaa vaihtaa tervehdyksiä ja peruskohteliaisuuksia englanniksi 

 oppilas tietää, missä maissa englantia puhutaan 
 
Oppimaan oppimisen taidot 

 oppilas ottaa vastuuta oman kielitaitonsa kehittymisestä ja ymmärtää oman 
työskentelynsä vaikutuksen oppimistuloksiin 
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5. LUOKKA 
Koska yksilölliset tasoerot kasvavat, opettajan tehtävänä on seurata kielitaidon 
kehittymistä ja monipuolisten opetusmenetelmien avulla auttaa oppilasta löytä-
mään ne kielitaidon osa-alueet, joissa oppilas tarvitsee lisäharjoittelua.  Näin eri-
laiset oppijat saavat kohtuullisia ja innostavia haasteita. 
 
Tavoitteena on lähestyä toimivaa alkeiskielitaitoa.   
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

 kielitaidon merkityksen osana kansainvälistä vuorovaikutusta 

 arvostamaan kulttuurien välisiä eroja rikkautena 
 
Oppimaan oppimisen taidot 
Oppilas oppii 

 arvioimaan omaa ja toisten työskentelyä ja oppimista ja antamaan kannusta-
vaa palautetta 

 ottamaan vastuuta omasta, parin ja ryhmän työskentelystä 

 hakemaan tietoa oppikirjan lisäksi myös muista tietolähteistä. 
 

6. LUOKKA 
Kuudennen luokan aikana kerrataan, sovelletaan ja syvennetään aiemmin opit-
tuja rakenneasioita ja rikastutetaan sanavarastoa.  Tietoteknologian avulla oppi-
laan on helppo kartuttaa tietojaan muista maista ja maanosista. 
 
Kulttuuritaidot 

 oppilas osaa jo kertoa joitakin perusasioita omasta kotimaastaan 

 tunnistaa oman ja kohdekulttuurin välisiä eroja ja samankaltaisuuksia 
 
Oppimaan oppiminen 
Oppilas 

 osaa asettaa itselleen realistisia tavoitteita 

 osaa arvioida oman työnsä merkityksen tavoitteidensa saavuttamisessa 

 tunnistaa itselleen sopivan oppimistyylin ja soveltaa sitä omaan opiskeluunsa 

 tietää omat vahvuutensa ja tiedostaa ne osa-alueet, joissa hän tarvitsee lisä-
harjoitusta 

 osaa työskennellä itsenäisesti 
 
Tarkempi kuvaus opetuksen keskeisistä aihepiireistä, viestintätehtävistä, kieli-
taidon eri osa-alueista ja rakenteista on taulukossa 1. 
 
ARVIOINTI 
Vieraan kielen arviointi on kielen oppimisprosessin aikana tapahtuvaa laaja-
alaista seurantaa. Oppimisprosessin aikana tapahtuvista suorituksista ja edisty-
misestä koostuu jatkuva näyttö.  Se sisältää 

 kirjalliset kotitehtävät 

 tuntityöskentelyn, johon sisältyy suullinen kielitaito sekä motivoituneisuus 
työskentelyyn 

 kirjalliset ja/tai suulliset kokeet 
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Kielenopetuksessa ja sen arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon oppilaan 
kokonaisedellytykset ja -saavutukset kielenoppijana sekä hänen motivaationsa 
ja asenteensa työhön.  Arvioinnin tehtävä on edistää ja kannustaa oppilasta ja 
antaa palautetta hänen etenemisestään kohti tavoitteita. 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Kielitaito 

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

 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti A2.1 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

A2.1 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

Muut kielet A1.3 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A1.2 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A1.2 Toimiva 
alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas  

 tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja  

 pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän ti-
lanteissa.  

 
Opiskelustrategiat 

Oppilas  

 käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa  

 ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työsken-
telyään. 
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Taulukko 1  A1-englanti: englannin kielen opetussuunnitelma.  Keskeiset sisällöt voivat vaihdella opetusjärjestelyjen ja käytettäv ien kirjasarjojen mukaan. 

LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ-TEHTÄVÄT PUHUMINEN 
KUULLUN YMMÄRTÄ-
MINEN 

TEKSTIN YMMÄRTÄMI-
NEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

 
3. 

Lasten maailma 

 koti / koulu 

 lähiympäristö 

 eläimiä 

 harrastuksia 

 ostoksilla 

 viikonpäivät 

 kellonaikoja 
 
 

 tervehtiminen 

 esittely 

 anteeksipyyntö 

 pyytäminen 

 tarjoaminen 

 itsestä kertominen 

 kysyminen 

 ehdottaminen 

 asioiminen 

 reagointi-valmiuksien 
kehittäminen 

 ääntämisen kehittä-
minen 

 (foneettiset merkit) 

 suullisia elaborointi-
harjoituksia 

 kuuntelu-taitojen 
kehittäminen 

 lyhyiden kuulokuvien 
ymmärtäminen  

 lyhyiden dialogien 
ymmärtäminen 

 silmäilevä lukemi-
nen: tietojen löy-
täminen lyhyistä 
teksteistä 

 sanojen kirjoitta-
minen  

 mallikerto-
muksen/lau-seiden 
muuttaminen (sovel-
lus)  

 lukusanat 1-100 

 värejä 

 persoonapron. possessiivipron. 
(yks.)  

 subst. yks. mon. 

 be, have, can (yks.) 

 ’s-genetiivi  

 adjektiiveja 

 on/in/under/behind 

 kysymyssanat 

 artikkelit a ja an 

 do-alkuisia kysymyksiä 

 
4. 

 

 matkustaminen 

 kaupunki-sanastoa 

 lomapuuhia 

 luonnonsuojelu 

 vuodenajat, kuukaudet, 
kellonaikoja 

 

 

 mielipiteiden ja tuntei-
den ilmaiseminen 

 avun tarjoaminen ja 
pyytäminen 

 kysyminen 
 

 

 kertomusten ääneen 
lukeminen 

 keskustelu-harjoi-
tuksia 

 kohtalaisen sujuva 
ääntäminen 

 

 lyhyiden kertomusten 
ja keskusteluiden 
ymmärtäminen 

 
samoin 
 

 

 lyhyiden lauseiden ja 
viestien kirjoittami-
nen 

 kirjallisia elaborointi-
tehtäviä 

 

 persoonapronominit 

 possessiivipronominit 

 lisää prepositioita 

 be/have monikko 

 do/does 

 kysymyssanat 

 adjektiiveja, vertailumuodot 
alustavasti 

 
5 

 

 ajanmääreitä 

 harrastuksia 

 kouluaineita 

 historiaa 

 amerikan-englannin ja 
brittienglannin eroja 

 

 tiedon hankkiminen 

 opastaminen ja neu-
vominen 

 kuvaileminen 

 viestien kirjoittaminen 

 

 muunnosdialogeja 

 kertomuksesta kes-
kustelu 

 idiomeja 

 
samoin 
 

 

 kertomusten  
dialogien ymmärtä-
minen äänitehos-
teiden, kuvien ja sa-
nastojen avulla 

 

 lyhyiden viestien ja 
kertomusten kirjoit-
taminen apuneuvoja 
hyväksi käyttäen 
(esim. postikortti, 
viestejä vanhemmille 
ja kavereille)  

 

 persoonapronominien objekti-
muodot 

 yleispreesens 

 järjestysluvut 

 kysymys- ja kieltolauseet 

 imperfekti, säännöllinen ja epä-
säännöllinen 

 pitkien adjektiivien vertailu-
muodot 

 

 
6. 

 

 matkustamista 

 maita ja kansoja 

 eri kulttuureja, joissa 
puhutaan englantia 

 
Itsenäinen: 

 kuvaileminen 

 selostaminen 

 kertominen 

 oma kirjallinen tuotta-
minen 

 

 osallistuminen vie-
raskieliseen keskus-
teluun 

 
samoin 

 

 kertomusten itsenäi-
nen lukeminen ja 
ymmärtäminen sano-
jen avulla 

 

 omat kirjoitelmat 
apuneuvoja käyttäen  

 

 lisää epäsäännöllisiäverbejä   

 lisää prepositioita 

 preesens/imperfekti rinnastus 

 artikkelin käyttö 

 aiemmin opittujen rakenteiden 
vahvistaminen 
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A2-KIELI SAKSA 
 
Siilinjärven kunnassa A2-kieli on saksa.  Se on vapaaehtoinen kieli ja aloitetaan 
neljänneltä luokalta. Kielen opiskelu jatkuu valinnaisaineena luokilla 7-9. 
 
Luokkien 4-6 saksan kielen opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta saavut-
tamaan sellainen alkeiskielitaito, jonka avulla hän tulee toimeen arkielämän yk-
sinkertaisimmissa kielenkäyttötilanteissa ja jonka pohjalta hän voi jatkaa opiske-
luaan yläkoulussa.  Oppilas saa myös perustietoja Saksasta ja saksankielisestä 
kulttuurista. 
 
Tunneilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja (pari- ja ryhmätyöskentely, 
itsenäinen työskentely, pienet näytelmät, leikit, pelit, laulut, lorut) ja pyritään 
luomaan iloisia ja myönteisiä tilanteita, joissa oppilas on itse aktiivinen.  Tavoit-
teena on, että alkuinnostus ja motivaatio välillä työläältäkin tuntuvan kielen opis-
keluun säilyisi. 
 
Opiskelun pääpaino on puhutussa kielessä, mutta kaikkia kielitaidon osa-alueita 
harjoitellaan alusta lähtien monipuolisesti.  Kielen rakenteita opiskellaan aluksi 
sanastollisina asioina; vasta vähitellen siirrytään esimerkkien ja erilaisten ha-
vainnollistamistapojen kautta kielen systemaattisempaan harjoitteluun.  Erityistä 
huomiota kiinnitetään sujuvaan ääntämiseen ja intonaatioon. 
 
4. luokka 
Neljännellä luokalla harjoitellaan puhumista ja kuullun ymmärtämistä ja luodaan 
pohjaa ääntämiselle ja intonaatiolle laulujen ja lorujen avulla.  Kirjoittamista käy-
tetään oppimisen tukena.  Saksaa kirjoitetaan mallista, mutta harjoitellaan myös 
yksittäisen sanojen ja fraasien kirjoittamista sanelusta.  Opetellaan substantiivi-
en kirjoittamista isolla alkukirjaimella ja tutustutaan uusiin kirjaimiin ß ja ü.  Sa-
navarastoa kartutetaan runsaalla toistolla (tekstikirjan dialogien näytteleminen, 
juonikalvon avulla kertominen, pelit, leikit, laulut).  Rakenteita opitaan sanastolli-
sina asioina. 
 
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana oppilas oppii ymmärtämään kaikkein taval-
lisimpia itseensä ja lähiympäristöönsä liittyviä asioita ja vastaamaan niihin liitty-
viin kysymyksiin.   
 
Saksan kielen opiskelun myötä oppilas oppii uusia opiskelutekniikoita – esim. 
substantiivien artikkelien värikoodit  ja/tai kuvasymbolit. 
 
5. luokka 
Viidennellä luokalla painotetaan edelleenkin suullista kielitaitoa.  Kappaleita pai-
netaan mieleen näytellen ja juonikalvon avulla toiselle kertoen; sanastoa, sanon-
toja ja kielioppirakenteita esim. leikkien ja pelaten.  Kirjoittamista harjoitellaan 
esim. muuntelemalla mallilauseita ja mallidialogeja.  Ääntämistä harjoitellaan 
systemaattisesti. 
 
6. luokka 
Puhuttu kieli on edelleen tärkein harjoiteltava kielitaidon osa-alue. Mallin mukai-
sesta ja muuntelevasta harjoittelusta siirrytään vähitellen vaativampiin sovelta-
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mistehtäviin ja itsenäisempään tuottamiseen.  Oppilasta kannustetaan käyttä-
mään itselleen sopivimpia kielenoppimistekniikoita ja sisäistämään sinnikkään 
opiskelun merkitys taitojen karttumiselle.  Leikkejä ja pelejä ei unohdeta kuu-
dennellakaan luokalla. 
 
Tavoitteena on, että oppilas kuudennen luokan jälkeen 

 ymmärtää itselleen esitettyjä henkilökohtaisia kysymyksiä, käskyjä ja keho-
tuksia. 

 saa selville pääkohdat selkeästä, yleiskielisestä puheesta, joka käsittelee 
oppilaalle tuttuja ja läheisiä asioita. 

 ymmärtää puhetta riittävästi selviytyäkseen tavallisimmista arkipäivän tilan-
teista. 

 pystyy löytämään ja ymmärtämään jokapäiväisissä tilanteissa tarvitsemiaan 
tietoja (esim. aikatauluista, ruokalistoista, mainoksista) 

 ymmärtää lyhyitä kirjallisia viestejä, esimerkiksi kortteja ja kirjeitä. 

 ymmärtää pääkohdittain lyhyitä, selkeitä, tuttuja aiheita käsitteleviä tarinoita 
ja dialogeja sekä pääkohdat asiateksteistä. 

 ääntää ymmärrettävästi, joskin virheitä esiintyy.  Puheessa saattaa olla ha-
puilua, mutta viesti kuitenkin välittyy. 

 käyttää saksalaiselle kulttuurille ominaisia ilmauksia tavallisimmissa lähitilan-
teissa, esimerkiksi tervehdittäessä, esiteltäessä, kiitettäessä, anteeksipyydet-
täessä ja hyvästeltäessä. 

 pystyy esittämään mielipiteensä sekä tiedustelemaan puhekumppaninsa 
mielipidettä. 

 selviytyy tavallisimmista arkipäivän asiointi- ja vuorovaikutustilanteissa. 

 pystyy ymmärrettävästi kertomaan itsestään ja elinympäristöstään. 

 pystyy kirjoittamaan ymmärrettävästi yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä 
tai viestejä ja ilmaisemaan niissä mielipiteitään ja kuvailemaan tapahtumia. 

 pystyy kirjoittamaan lyhyitä kertomuksia itsestään ja elinympäristöstään. 
 
Tarkempi kuvaus eri vuosiluokkien keskeisistä aihepiireistä, viestintätehtävistä ja 
rakenteista on taulukossa 2.  Sisällöt ovat esimerkinomaisia ja voivat vaihdella 
opetusjärjestelyjen mukaan (esimerkiksi kaksoistunnit). 
   

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Kielitaito 

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

 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti A2.1 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

A2.1 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

Muut kielet 
(Siilinjär-
vi=saksa) 

A1.3 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A1.2 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A1.2 Toimiva 
alkeiskielitaito 
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Kulttuuritaidot 

Oppilas  

 tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja 

 pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän ti-
lanteissa.  

 
Opiskelustrategiat 

Oppilas  

 käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa  

 ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työsken-
telyään. 
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Taulukko 2:  A2-saksan keskeiset aihepiirit vuosiluokilla 4-6. 

 
 
 

 
  LUOKKA 
 

 
       AIHEPIIRIT 

 
VIESTINTÄTEHTÄVÄT 

 
     RAKENTEET 

 
  KULTTUURITAIDOT 

 
 

       4.     

 
 
 aakkoset 

 värit 

 lukusanat 1-20 

 kellonajat 

 perhe 

 kouluaineet ja –tavarat 

 tavallisimpia lemmikkejä 

 viikonpäivät 

 sää ja vuodenajat 

 kehonosat 

 aamiainen ja ruokailuväli-
neet 

 huoneita ja huonekaluja 

 päivän kulku ja harrastuksia 

 Euroopan maita ja kieliä 
 

 
 
 tervehtiminen, hyvästely 

 esittäytyminen 

 kiittäminen, pyytäminen, 
tarjoaminen 

 anteeksipyyntö 

 peruskysymyksiin vastaami-
nen 

 peruskysymysten kysyminen 

 yksinkertainen kertominen ja 
kuvaileminen (perhe, ystä-
vät, ulkonäkö, lukujärjestys, 
harrastukset, päivän kulku) 

 
 
 yksinkertaisia väite-, ky-

symys- ja kielto- 
lauseita (nicht) 

 kysymyssanoja 

 verbin preesens säännöl-
lisillä verbeillä 

 sein- ja haben –verbien 
preesens 

 können-verbi 

 möchte pyynnöissä, tar-
jottaessa, tapaamisesta 
sovittaessa 

 substantiivien artikkeli 
(ein-der, ein-das, eine-
die) 

 s-genetiivi 

 persoonapronominit (pe-
rusmuoto) 

 mein, dein 

 ajan ja paikan preposi-
tioilmauksia sanastolli-
sesti 

 
 
 kohtelian kielenkäyttö arki-

päivän tilanteissa (nimen 
käyttö, danke, bitte) 

 Saksa, Itävalta ja Sveitsi 
Euroopan kartalla, pää-
kaupungit, muita kaupun-
keja 

 saksalaisia juhlia ja toivo-
tuksia 

 lauluja ja loruja 

 koulu 
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LUOKKA 
 

 
       AIHEPIIRIT 

 
VIESTINTÄTEHTÄVÄT 

 
     RAKENTEET 

 
  KULTTUURITAIDOT 

 
       5. 
         

 

 kulkuneuvoja 

 lemmikkejä, villieläimiä, 
kotieläimiä 

 lukusanat, myös isot 

 järjestyslukuja (alustavasti) 

 kuukaudet, vuodenajat 

 sää 

 urheilusanastoa 

 Euroopan maita ja kieliä 

 ilmansuunnat 

 ostoksilla 

 puhelinsanastoa, puhelin-
numero 

 ruokasanastoa, hedelmiä, 
vihanneksia 

 vaatteita 

 tv-ohjelmia 

 
 toivotuksia tavattaessa, hy-

västeltäessä, syntymäpäivil-
lä 

 henkilöstä kertominen 

 paikan kuvaileminen 

 lyhyt haastattelu 

 asioiminen kaupassa 

 hinnan kysyminen ja ilmoit-
taminen 

 puhelinkeskustelu 

 mieluisasta asiasta kertomi-
nen 

 mielipiteen kertominen ja 
kysyminen 

 lyhyen viestin kirjoittaminen 
(SMS/kortti/kirje) 

 
 säännöllisen verbitaivu-

tuksen kertaus 

 muutosverbejä preesen-
sissä 

 modaaliverbejä ja wissen 

 perfekti:heikot verbit 

 kein – keine 

 artikkelikertaus 

 substantiivin akkusatiivi 

 substantiivin monikko 

 pers.pronominien ak-
kusatiivi 

 lisää prepositioilmauksia 

 komparatiivi (alustavasti) 

 
 onnittelu 

 ruoka 

 sinuttelu – teitittely 

 saksalaisia kaupunkeja 

 

 
       6. 

 

 Suomi 

 Saksa 

 tien kysyminen ja neuvomi-
nen 

 sairastaminen 

 kehonosat (kertaus) 

 ravintolassa asioiminen 

 harrastuksia:ratsastaminen 

 luonnonsuojelu ja kierrätys 
 

 
 opastaminen 

 tietojen etsiminen ruokalis-
tasta 

 tilauksen tekeminen 

 kohtelias tarjoaminen ja 
pyytäminen 

 huoneen kuvaileminen 

 lomasuunnitelmista/lomasta 
kertominen 

 lisää lyhyiden viestien kirjoit-
tamista 

 

 perfekti: vahvat verbit ja 
sein-apuverbi 

 lisää modaaliverbejä 

 imperatiivi 

 substantiivin datiivi (yk-
sikkö ja monikko) 

 persoonapronominit: 
nominatiivi, akkusatiivi ja 
datiivi 

 sein, ihr 

 komparatiivi 

 lisää prepositioilmauksia 
 
 

 

 suomalaisen kesänvieton 
kuvaileminen 

 saksalaisia kaupunkeja, 
maisemia, maantietoa 
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VUOSILUOKAT 7−9 
 
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilantei-
siin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus 
opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja 
hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita. 
 
TAVOITTEET 
Kielitaito, muu kuin englanti 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältä-
vää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 

 selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista 
ja kuvailemaan lähipiiriään 

 kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.  
 
Kielitaito, englanti 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa si-
sältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä 

 selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä ker-
tomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran 
yksityiskohtia 

 tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista. 
 
Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

 tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten 

 viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arki-
päivän tilanteissa  

 tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

 käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja 
opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa  

 hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä 

 tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä 

 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja 
tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

Luokilla 3−6 esiin tulleen lisäksi  

 vapaa-ajan vietto ja harrastukset 

 matkustaminen 

 julkiset palvelut 

 opiskelu, työ ja elinkeinoelämä  

 kestävä kehitys 
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 terveys ja hyvinvointi  

 tiedotusvälineet 
 
Rakenteet 

 verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot  

 substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö 

 keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet 
 
Viestintästrategiat 

 kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 

 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 

 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla 

 oman kielenkäytön tarkkailu 

 joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloi-
tukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen 
antamiseen liittyvien ilmausten käyttö 

 

A1-KIELI ENGLANTI vuosiluokat 7 - 9  

 
7. luokka 
Seitsemännellä luokalla kerrataan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja ja syvenne-
tään niitä. Yleisteemana on Minä ja lähiympäristö ja vuoden aikana käsitellään 
jokapäiväistä elämää sivuavia aiheita kuten koti, asuminen, ystävät, lemmikit, 
vapaa-ajan vietto ja harrastukset, vaatteet ja pukeutuminen, ruoka ja ruokailu 
sekä terveisiin elintapoihin liittyvät asiat. Maantuntemuksessa keskitytään Eng-
lantiin. Ohjattua puhumista ja puheen ymmärtämistä painotetaan sekä harjoitel-
laan mm. esittelyä, kertomista ja kuvailua. Rakenteiden opetuksessa keskeisellä 
sijalla ovat verbit, sanajärjestys ja adjektiivit. Uutena asiana opitaan perfektin, 
pluskvamperfektin ja futuurin muodostaminen. 
 
Englannin kielen opiskelua ja oppimista tuetaan erilaisten oppimisstrategioiden 
avulla: mitä kielenopiskelu yläkoulussa merkitsee, mitä tarkoittaa oppimaan op-
piminen ja mikä on työtapojen merkitys. Oppilaat oppivat havaitsemaan ja käyt-
tämään omia vahvuuksiaan kielenoppijana sekä oppivat kielellisistä ja tilanne-
vihjeistä päättelemään viestin sisältöä ja hyödyntämään vuorovaikutustilantees-
sa saatua palautetta. 
 
8. luokka 
Kahdeksannella luokalla harjoitellaan tien neuvomista, mielipiteen ilmaisemista 
ja tiedustelua ja puhelinkeskustelua sekä edelleen kertomista ja kuvailua. Kirjal-
lisessa viestinnässä harjoitellaan esimerkiksi onnittelujen ja toivotusten laatimis-
ta, kirjoitetaan kortteja ja kirjeitä. Teksteissä käsitellään nuorten maailmaa, lii-
kennettä ja matkustamista. Maantuntemuksessa alueina ovat Irlanti, Wales, 
Skotlanti, Yhdysvallat ja Suomi. Rakenteiden opetuksessa keskeisellä sijalla 
ovat apuverbit, substantiivit, yksikön ja monikon erot, artikkelit, yleisimpien pre-
positioiden käyttö, sidosrakenteet, konditionaali ja omistamisen ilmaiseminen. 
 
Kahdeksannen vuosiluokan aikana painottuvat erilaiset suorat oppimisstrategiat. 
Oppilas perehtyy esimerkiksi erilaisiin sanaston opiskeluun liittyviin muisti- ja 
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kognitiivisiin strategioihin. Hän oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään ja op-
pii kompensoimaan puuttuvan kielitaidon likimääräisellä ilmaisulla.  
 
9. luokka 
Yhdeksännellä luokalla teemana on Minä ja koko maailma. Silloin käsitellään 
nuorten oikeuksia, velvollisuuksia ja ihmissuhteita, ammatteja ja ammatinvalin-
taa, työtä ja julkisia palveluita, tiedotusvälineitä, terveyttä ja hyvinvointia, ympä-
ristöä ja kestävää kehitystä sekä erilaisia tapoja ja kulttuureja. Maantuntemuk-
sessa alueina ovat Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti. Yhdeksännen luokan ai-
kana harjoitellaan monipuolisia viestintäkeinoja ja hiotaan ääntämistä ja intonaa-
tiota. Erityisesti harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, kohteliaita aloituslauseita, 
arvostelua, neuvomista, hyväksymistä ja torjumista. 
 
Yhdeksännellä luokalla kirjallisen viestinnän osuus kasvaa. Huomio on erityyp-
pisissä teksteissä kuten mielipiteet, tarinat ja asia-aiheet. Uusina rakenneasioina 
opitaan passiivin ja toisen konditionaalin muodostaminen ja kerrataan aiemmin 
opittuja rakenteita. 
 
Oppimisstrategioissa painottuvat korvausstrategioitten lisäksi joidenkin suullisel-
le vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten kuten puheenvuoron aloitukseen ja 
lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen an-
tamiseen liittyvien ilmausten käyttö. 
 
Tarkempi kuvaus opetuksen keskeisistä aihepiireistä, viestintätehtävistä, kieli-
taidon eri osa-alueista ja rakenteista on sisällytetty taulukkoon 3: A1-kieli. Eng-
lannin kielen opetussuunnitelma. Vuosiluokat 7-9. Keskeiset sisällöt. Taulukon 
sisällöt ovat esimerkinomaisia ja voivat yksittäisten tilanteiden ja rakenteiden 
osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
 
Arviointi  
Oppilaalle annetaan monipuolista palautetta edistymisestä kielitaidon eri osa-
alueilla kunkin vuosiluokan aikana. Peruskoulun päättöarviointi perustuu eu-
rooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin (liite). 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Kielitaito  
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: 

 

 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito  

Muut kielet A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
Kulttuuritaidot  

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
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Opiskelustrategiat 
Oppilas  

 käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 

 on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 
merkityksen. 
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Taulukko 3: A1-kieli. Englannin kielen opetussuunnitelma. Vuosiluokat 7-9. Keskeiset sisällöt. 
Keskeiset sisällöt voivat vaihdella luokkatasoittain opetusjärjestelyjen mukaan. 

LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ- 
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN 

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

7. / 1-2  minä itse 

 harrastukset 

 asuminen 

 koulu ja oppiai-
neet 

 Englanti 

 ruoka 

 eläimet 

 ystävyys 

 pukeutuminen 

 esittely 

 kysymykset 

 kertominen 

 kuvaileminen 

 ehdottaminen 

 kohteliaisuudet 

 ruokapöytä-
keskustelut 

 ohjattuja parikes-
kusteluja 

 ääneen lukeminen 

 lyhyitä ymmärtä-
mis-tehtäviä arki-
päivän tilanteissa 

 monipuolisia ai-
hepiiriin liittyviä 
tekstejä 

 jokapäiväisiin 
tilanteisiin liittyvien 
kirjallisten viestien 
ymmärtämistä 

 lyhyitä, yksinker-
taisia viestejä, 
kuvauksia ja ker-
tomuksia, kirjeitä 

 perusaikamuodot 

 futuuri 

 epäsäännölliset 
verbit 

 adjektiivit 

 pronomineja 

 prepositioita 

 artikkelit 

 sanajärjestys 

8. / 3-5  nuorten maailma 

 matkustaminen 

 liikenne 

 muoti 

 USA 

 Irlanti 

 Wales 

 Skotlanti 

 Suomi 

 tien neuvominen 

 mielipiteen tie-
dustelu ja ilmai-
seminen 

 puhelin-
keskustelu, vies-
tin jättäminen 

 asiointi kaupas-
sa yms. 

 pari- ja ryhmäkes-
kusteluja 

 monipuolisia kuul-
lun ymmärtämis-
tehtäviä kurssien 
aiheista 

 brittienglanti ja 
amerikanenglanti 

 samoin  kuten edellä, 
mutta myös abst-
raktimpia aiheita 

 tiivistäminen 
(kohdekielellä ja 
äidinkielellä) 

 aikamuoto-
kertausta 

 konditionaali 

 ehtolauseet 

 konjunktioita 

 adverbit 

 apuverbit 

 there is/are 

 substantiivit 

 prepositioita 

 omistamisen 
ilmaiseminen 

 lisää pronomi-
neista 

 lisää artikkeleista 

9. / 6-8  koulutus 

 työpaikka, am-
matit 

 ympäristö 

 kestävä kehitys 

 Kanada, Austra- 
lia, Uusi-Seelanti 

 terveys 

 ihmisoikeudet 

 eettisiä kysy-
myksiä 

 musiikki, eloku-
va, tv, kirjallisuus 

 selittäminen 

 haastattelut 

 kertominen 

 puhuminen parin ja 
ryhmän kanssa 

 väittely 

 kohteliaisuus pu-
heessa 

 omaehtoinen pu-
huminen omasta 
itsestä ja/tai esim. 
harrastuksesta 

 esityksiä 

 kertomuksia 

 ohjeita 

 viestejä 

 uutislähetyksiä 

 elokuvan ja tv:n 
kieli 

 tuttujen aiheiden 
lisäksi haasteelli-
simpia tekstejä 

 itsenäisesti kirjoi-
tettuja yhtenäisiä 
kertomuksia ja ta-
rinoita tarvittaes-
sa apuneuvoja 
käyttäen 

 passiivi 

 epäsuora esitys 

 2. konditionaali 

 ehtolauseet 

 infinitiivi ja ing-
muoto 

 lisää apuverbejä 

 paljoussanat 

 monipuolista 
kertaamista 
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A2-KIELI SAKSA 
 
Saksan kielen opetus antaa oppilaille valmiuksia toimia erilaisissa viestintätilan-
teissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kas-
vattaa hänet ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuureja. Opetuksen tehtä-
vänä on antaa oppilaalle kulttuuripääomaa sekä uusi näkökulma omaan kieleen 
ja kulttuuriin. Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että taitoaineena ja kommuni-
kaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä 
harjoittelua.  
 
Oppilasta ohjataan hyvien opiskelutottumusten omaksumiseen ja erilaisia oppi-
joita tuetaan vaihtelevilla ja oppilaskeskeisillä opetusmenetelmillä. Tieto- ja vies-
tintätekniikkaa käytetään esimerkiksi tiedonhankinnassa ja rakenteiden harjoitte-
lussa.  
 
TAVOITTEET, VUOSILUOKAT 7-9  
Kieli  
A-kielen opetus jatkuu vuosiluokilla 4-6 hankitun kielitaidon pohjalta. Oppilas 
ymmärtää kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä laajempaa yleistietoa si-
sältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä, selviytyy vastaavanlaisia aiheita 
käsittelevistä keskusteluista ja osaa kertoa vastaavanlaisista asioista suullisesti 
ja kirjallisesti. 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria sekä viestimään ja toimi-
maan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilan-
teissa, oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja arvostamaan omaa ja 
kohdekulttuuria.  
 
Oppimaan oppiminen 
Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opis-
kelustrategioita. Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa kie-
liopinnoissaan. Oppilas oppii arvioimaan arvioida omaa työskentelyään ja tarvit-
taessa muuttaa työskentelytapojaan.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
7. LUOKKA 
Tilanteet ja aihepiirit 

 vapaa-ajan vietto ja harrastukset 

 ruumiinosat, ulkonäkö, vaatteet 

 perhe, ystävyys 

 koulu 
 
Rakenteet 

 säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesensmuodot ja perfekti 

 akkusatiivi ja datiivi 

 adjektiivien vertailu 

 pää- ja sivulauseiden sanajärjestys 

 vaihtoprepositiot  
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Viestintästrategiat 
Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaiku-
tusstrategiat. Oppilas oppii tarkkailemaan omaa kielen käyttöään. Oppilas oppii 
joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, esim. puheenvuoron 
aloitukseen, lopetukseen, ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyviä ilma-
uksia.     
 
Arviointi 
Arviointi perustuu kielen: kuullun ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtä-
misen ja kirjoittamisen arviointiin.  
 
8. LUOKKA 
Tilanteet ja aihepiirit 

 lomailu 

 matkailu 

 Itävalta ja Sveitsi 

 terveys ja hyvinvointi 

 televisio 

 asuminen 
 
Rakenteet 

 imperfekti, pluskvamperfekti 

 imperatiivi 

 konditionaali 

 zu+ infinitiivi 

 sivulauseita, epäsuorat kysymyslauseet 

 alustavasti adjektiivin taivutus  
 
Viestintästrategiat 
Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaiku-
tusstrategiat. Oppilas oppii tarkkailemaan omaa kielen käyttöään. Oppilas oppii 
joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, esim. puheenvuoron 
aloitukseen, lopetukseen, ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyviä ilma-
uksia. Kielellinen ja tilannevihjeisiin perustuva päättely viestinsisällön selvittämi-
seksi kehittyy. 
 
Arviointi 
Arviointi perustuu kielen: kuullun ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtä-
misen ja kirjoittamisen arviointiin.  
 
9. LUOKKA 
Tilanteet ja aihepiirit 

 perhe, lomakokemuksia 

 tulevaisuus, esim. opiskelu, ammatti 

 kulutus ja kierrätys 

 asiointilanteita  
 
Rakenteet 

 futuuri 

 konditionaali ja konjunktiivi 

 passiiviin tutustuminen 
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 relatiivipronominit 

 kysymyssanat 

 maantieteelliset sanat 

 adjektiivin taivutus 

 sanajärjestyksen kertaus  
 
Viestintästrategiat 
Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaiku-
tusstrategiat. Oppilas oppii tarkkailemaan omaa kielen käyttöään. Oppilas oppii 
joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, esim. puheenvuoron 
aloitukseen, lopetukseen, ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyviä ilma-
uksia. Kielellinen ja tilannevihjeisiin perustuva päättely viestinsisällön selvittämi-
seksi kehittyy. Oppilas oppii käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa. Op-
pilaan taidot korvata kielitaitonsa puutteita esim. selittämällä toisin sanoin kehit-
tyvät. Oppilas oppii hyödyntämään vuorovaikutustilanteessa saatua palautetta.     
 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Kielitaito  

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

 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito  

Muut kielet 
(Siilinjärvi=saksa) 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
Kulttuuritaidot  

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

 käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 

 on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 
merkityksen. 
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VALINNAINEN KIELI (B2) 
 
Valinnaisen kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa 
arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opin-
noille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljäl-
le vuosiviikkotunnille.  
 
TAVOITTEET 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

 kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevis-
sä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa 

 ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä 
ja kieltoja 

 lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä 

 kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä 
sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään. 
  

Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso 
A1.1−A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2−A1.3.  
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

 tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustumaan 
niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.  

 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

 käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 

 hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita  

 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

 tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa  

 itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen  

 perhe ja vapaa-aika 

 selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta 
ja matkustamisesta.  

 
Rakenteet 

 viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi 
 
Viestintästrategiat 

 puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen 

 rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta 

 omien viestien suunnittelu 

 oman kielenkäytön tarkkailu 

 puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa 

 kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa 
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VALINNAINEN KIELI, SAKSA (B2-KIELI) 
 
Saksan kielen opetus antaa oppilaille valmiuksia toimia saksan kielellä kaikkein 
tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kieltä 
ja olemaan aktiivinen. Opetus toimii samalla johdantona pitempikestoiselle sak-
san kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa.  
 
TAVOITTEET, 8. luokka 
Kieli 
Oppilas oppii kommunikoimaan puhekumppanin tukemana yksinkertaisissa ar-
kipäivän tilanteissa. Oppilas ymmärtää jokapäiväiseen elämään liittyvän tekstin 
tai puheen keskeisimmän sisällön. Oppilas oppii kirjoittamaan ja kertomaan it-
sestään.  
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii tuntemaan saksalaisen kielialueen tapoja, tapahtumia ja paikkoja. 
Oppilas oppii viestimään arkitilanteissa kulttuurille ominaisella tavalla.  
 
Oppimaan oppiminen 
Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja tie-
donhankintavälineiden käyttöä. Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta ja ryh-
män työskentelystä.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit 

 Perhe 

 Harrastukset 

 Asuminen 

 Koulu 

 Matkustaminen 
 
Rakenteet 

 Verbin taivutus, preesens, apuverbit 

 Substantiivien suvut ja monikkomuodot 

 Päälauseen sanajärjestys 

 Kielto- ja kysymyslauseet 

 Akkusatiivi 

 Pronomineja 
 
Viestintästrategiat 
Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaiku-
tusstrategiat. Oppilas oppii joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilma-
uksia, esim. puheenvuoron aloitukseen, lopetukseen, ylläpitämiseen ja palaut-
teen antamiseen liittyviä ilmauksia. 
 
Arviointi 
Arviointi perustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. 
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TAVOITTEET, 9. luokka 
Kieli 
Oppilas oppii kommunikoimaan saksaksi tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. 
Oppilas ymmärtää jokapäiväiseen elämään liittyvän tekstin tai puheen keskei-
simmän sisällön. Oppilas oppii tuottamaan lyhyitä suullisia ja kirjallisia viestejä 
jokapäiväiseen elämään liittyvistä tilanteista.  
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii viestimään arkitilanteissa saksalaiselle kulttuurille luontevalla ta-
valla. Oppilas oppii tuntemaan saksalaista kielialuetta ja sen keskeisimpiä kult-
tuurisisältöjä. Oppilas oppii suhtautumaan arvostavasti kohdekulttuurin edusta-
jiin.  
 
Oppimaan oppiminen 
Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja tie-
donhankintavälineiden käyttöä. Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta ja ryh-
män työskentelystä. Oppilas oppii hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan 
taitoja, tietoja ja toimintamalleja. Oppilas oppii arvioimaan omaa työskentelyään 
ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Tilanteet ja aihepiirit 

 Terveys, matkustaminen, sää 

 Juhlat 

 Suomi 

 Matkailu ja vierailu 

 Tutustuminen syvemmin saksalaiseen kulttuuriin  
 
Rakenteet 

 Haben ja sein -verbien imperfektimuodot 

 Perfekti 

 Sivulauseita 

 Pronomineja 

 Datiivi 

 Prepositioita 
 
Viestintästrategiat 
Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaiku-
tusstrategiat. Oppilas oppii joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilma-
uksia, esim. puheenvuoron aloitukseen, lopetukseen, ylläpitämiseen ja palaut-
teen antamiseen liittyviä ilmauksia. Kielellinen ja tilannevihjeisiin perustuva päät-
tely viestin sisällön selvittämiseksi kehittyy. Oppilas oppii hyödyntämään vuoro-
vaikutustilanteessa saatua palautetta.  

Arviointi 
Arviointi perustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. Päättöarvioinnin 
kriteerit arvosanalle 8 taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:  
Puhuminen ja kirjoittaminen: A1.1- A1.2 
Kuullun ymmärtäminen ja kirjoittaminen: A1.2 - A1.3 
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VALINNAINEN KIELI, RANSKA (B2-KIELI) 
 
Ranskan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia ranskan kielellä kaik-
kein tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Oppilasta rohkaistaan käyttämään 
kielitaitoaan ja olemaan aktiivinen. Opetus toimii samalla johdantona pitempikes-
toisille ranskan kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa.  
 
TAVOITTEET 
Kieli 
Oppilas oppii kommunikoimaan puhekumppanin tukemana tavallisimmissa arki-
päivän tilanteissa. Oppilas ymmärtää jokapäiväiseen elämään liittyvän tekstin ja 
puheen keskeisen sisällön. Oppilas oppii tuottamaan vastaavanlaisista asioista 
lyhyitä suullisia ja kirjallisia viestejä.  
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii tuntemaan ranskalaisen kielialueen kulttuuria, tapoja, tapahtumia 
ja paikkoja. Oppilas oppii viestimään arkitilanteissa kulttuurille ominaisella taval-
la ja suhtautumaan arvostavasti kohdekulttuurin edustajiin. 
 
Oppimaan oppiminen 
Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja sekä 
hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita. Oppi-
las oppii ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä sekä arvioimaan 
työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  
 
Arviointi 
Arviointi perustuu suulliseen ja kirjalliseen kirjalliseen kielitaitoon. Päättöarvioin-
nin kriteerit arvosanalle 8 taitotasoasteikon (liite) mukaan: 
puhuminen ja kirjoittaminen: A1.1 – A1.2  
kuullun- ja luetunymmärtäminen: A1.2 – A1.3 
 
Tarkempi kuvaus ranskan opetuksen keskeisistä aihepiireistä, viestintätehtävis-
tä, kielitaidon eri osa-alueista ja rakenteista on sisällytetty taulukkoon 4:  Valin-

nainen B2-ranska. 
 



 58 

               Taulukko 4: Valinnainen B2-ranska. Keskeiset sisällöt voivat vaihdella luokkatasoittain opetusjärjestelyjen mukaan.  

LUOKKA AIHEPIIRIT VIESTINTÄ- 
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN KUULLUN- JA 
LUETUNYMMÄR-
TÄ-MINEN 

RAKENTEET 

8.luokka - perhe 
- lähiympäristö 
- arkielämä 
- ostoksilla käynti 
- harrastuksia 
- viikonpäivät 
- kuukaudet 
- vuodenajat 
- sää 
- matkustaminen 
- kellonajat 
- maita ja kieliä 
- vaatteita 
- värejä 
- eläimiä 

- tervehtiminen 
- esittäytyminen 
- esitteleminen 
- kysyminen 
- kuvaileminen 
- asioiminen 

- reagointivalmiu- 
      den kehittäminen 
- ääntämisen ja in-

tonaation             
harjoitteleminen  

- ohjattuja keskuste-
luharjoituksia 

- lyhyiden, tuttuja   
aihepiirejä käsitte-
levien kertomusten 
ja keskustelujen 
ymmärtäminen 

- artikkelit 
- yksikkö ja monikko 
- persoonapronominit 
- possessiivipronominit 
- demonstratiivipron. 
- säännöllisten verbien 

preesens-taivutus 
- yleisimpiä epäsäännölli-

siä verbejä 
- lukusanat 
- adjektiivien taivutus ja 

paikka 
- väite-, kysymys- ja kiel-

tolauseet 
- il y a –rakenne 
- genetiivi 
- prepositioita 

9. luokka - koti ja asuminen 
- ruokia ja juomia 
- ihmiskeho 
- opiskelu ja työelä-

mä 
- vapaa-aika 
- frankofonia 
- juhlapäiviä 
 
 

- kerrataan 8. luo-
kalla opittua 

- opastaminen ja 
neuvominen 

- mielipiteen kysy-
minen ja ilmaise-
minen 

- menneen ja tule-
van ajan tapahtu-
mista suullisesti ja 
kirjallisesti kerto-
minen 

- kirjeen kirjoittami-
nen 

- ääntämisen ja in-
tonaation harjoitte-
leminen 

- ohjattuja ja va-
paampia keskuste-
luharjoituksia 

 

- hieman laajempi-
en, tuttuja aihepii-
rejä käsittelevien 
kertomusten ja 
keskustelujen 
ymmärtäminen 

 

- kerrataan 8. luokalla 
opittua 

- järjestysluvut 
- adjektiivien vertailu 
- adverbit 
- aller-futuuri 
- passé composé 
- relatiivipronominit 
- painolliset pronominit 
- objekti- ja adverbiaali- 

pronominit 
-     partitiivi 
- refleksiiviverbit 
- lisää epäsäännöllisiä 
      verbejä          
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7.6 Matematiikka 

 
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun 
kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetel-
mien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen 
tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja nii-
hin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasva-
miseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. 
 
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja 
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä 
apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan 
abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista 
ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja 
viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa. 
 

AIHEKOKONAISUUDET 
1. Ihmisenä kasvaminen 
Matematiikan tehtävänä on kannustaa oppilasta kehittämään omaa loogista ajat-
teluaan ja havainnoimaan maailmaa tarkemmin ja kantaaottavammin. Lisäksi 
matematiikka auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja ratkaista ongelmia 
ja jäsentelemään omaa ajattelumaailmaansa. Matematiikan tehtävänä on saada 
oppilas käsittämään, että lyhyin ja nopein ongelman ratkaisumalli ei välttämättä 
ole kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen.  

2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Matematiikan opetuksessa käytetään apuna paljon viittauksia suomalaisuuteen, 
sekä tehtävien asettelussa, että aihekokonaisuuksien valinnassa.  Esimerkiksi 
matematiikka toimii työkaluna oman yhteiskuntamme sekä koko maailman on-
gelmien tilastoinnissa vaikkapa väestönkasvusta puhuttaessa. Täten matema-
tiikka tarjoaa hyvän pohjan tutustuttaa oppilasta omaan maahamme ja vieraiden 
maiden tapoihin ja kulttuuriin. 
 
3. Viestintä ja mediataito 
Matematiikka liittyy olennaisena osana esimerkiksi mainontaan. Matematiikkaa 
ymmärtävän oppilaan on helppo hallita eri tiedotusvälineistä tulevaa tietoa, kos-
ka hän osaa tulkita loogisesti erilaisten asioiden suhteita. Lisäksi matematiikka 
kannustaa kriittiseen ajatteluun ja pyrkii opettamaan, että ongelmilla on useita 
eri ratkaisumalleja. Matemaattisesti lahjakas oppilas kykenee ongelmatilantees-
sa ajattelemaan loogisesti ja kehittämään itsenäisesti ratkaisumallin kyseiseen 
pulmaan. 
 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Matematiikka toimii työvälineenä käsiteltäessä muun muassa verotusta, korkotu-
loja, lainoja, kirjanpitoa ja muita yhteiskunnan elinkeinoelämään, julkiseen sekto-
riin ja järjestötoimintaan liittyviä konkreettisia seikkoja. Näin ollen matematiikka 
tutustuttaa oppilasta kansalaisen perusvelvollisuuksiin ja vaikuttamistapoihin. 
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5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Matematiikka toimii yhdessä kaikkien luonnontieteiden kanssa erinomaisena 
apuna oppilaan ympäristötietoisuuden ja kestävän tulevaisuuden ymmärryksen 
kehittäjänä. Omien kulutustottumusten hallinta kuuluu olennaisena osana ma-
tematiikan opetukseen. Tärkeänä tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään 
paitsi omien kulutustottumusten seuraukset hänelle itselleen myös koko yhteis-
kunnalle ja luonnolle. 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
Oppilas oppii matematiikan avustuksella ymmärtämään omia mahdollisuuksiaan 
vaikuttaa turvallisuutta lisäävästi omissa toimissaan arkipäivän elämässä. Esi-
merkiksi tilastomatematiikan yhteydessä on helppo puuttua moniin liikenteen 
vaaroihin tai vaikkapa huonojen elämäntapojen aiheuttamiin sairauksiin.  
 
7. Ihminen ja teknologia 
Matematiikka toimii apuvälineenä lähes kaikissa teknologisissa sovelluksissa. 
Jotta ihminen kykenisi kunnolla ymmärtämään teknologiaa yhteiskunnassamme 
on hänen hallittava matematiikan keinoin tapahtuva tekniikan fyysisten 
ominaisuuksien analysointi. 

 
 

VUOSILUOKAT 1−2  
 
Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä 
kokemusten hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen 
perustaksi. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas 

 oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan ja saa 
tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta 

 saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden 
muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit  

 oppilas ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita 

 ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja 

 oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinein, 
kuvin, kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, 
säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita  

 harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja 
haasteellisista matemaattisista ongelmista. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Luvut ja laskutoimitukset 

 lukumäärä, lukusana ja numerosymboli 

 lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen 
hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein 

 kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate  

 yhteen- ja vähennyslasku sekä laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla 
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 kertolaskua ja kertotauluja 

 jakolaskua konkreettisilla välineillä 

 eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä, 
lukusuora, päässälasku, paperin ja kynän käyttö 

   erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista 

 murtoluvun käsitteen pohjustaminen konkreettisin välinein 
 
Algebra 

 säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista 

 yksinkertaisia lukujonoja 
 
Geometria 

 ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu 

 ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen 

 kaksiulotteisten ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja 
nimeäminen 

 geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma 

 kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen sekä kolmiulotteisten 
kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen 

 yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia 
   
Mittaaminen  

 mittaamisen periaate 

 pituus, massa, pinta-ala, tilavuus, aika ja hinta 

 mittavälineiden käyttö 

 tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu 

 mittaustuloksen arviointi 
  
Tietojen käsittely ja tilastot 

 tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen 

 yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen  

 koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

 osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä 
ongelmien ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja 
opettajalle 

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

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

Oppilas 

 tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen 
kirjoittamisen ja lukusuoraesityksen 

 hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen 
muodostamisen; hän tuntee parilliset ja parittomat luvut  

 tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää 
sitä  

 ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä 
arkitilanteissa  

 osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa  

 tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten yksi 
kahdesosa, yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa.  

 
Geometria 

Oppilas 

 tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, muun muassa nelikulmio, kolmio, 
ympyrä, pallo ja kuutio, sekä tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, 
murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma, ja niiden yhteyden yksinkertaisimpiin 
tasokuvioihin  

 osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia. 
 
Mittaaminen 

Oppilas 

 osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pi-
tuus, massa, tilavuus ja aika 

 osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa 
ja osaa käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen. 

 
 

VUOSILUOKAT 3−5 
 
Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja 
peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsit-
teiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas  

 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa 

 oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjes-
telmiä 

 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 

 oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 

 löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita 

 perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille  

 oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta  

 oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 

 oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  
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KESKEISET SISÄLLÖT 
Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. 
 
Luvut ja laskutoimitukset 

                    
     3. luokka                        4. luokka              5.luokka 

Kymmenjärjestelmän 
varmentaminen. 
Luvut 0 – 10 000. 
Kellonaika pistemerkin-
tänä 
varmennetaan. 

Kymmenjärjestelmän 
varmentaminen. 
Luvut 0 – 100 000. 

 

Kymmenjärjestelmän 
varmentaminen. 
Luvut 0-100 000 000. 
60-järjestelmä (aikojen 
yksikkömuunnoksia). 

Lukujen luokittelua ja 
järjestämistä 

Lukujen luokittelua ja 
järjestämistä 

Lukujen luokittelua ja 
järjestämistä 

Yhteen- ja vähennyslas-
kua 
allekkain nelinumeroisil-
la 
luvuilla, nollan yli 
lainaaminen. 

Yhteen- ja vähennyslaskuhar-
joittelua 
päässälaskuna 
ja allekkain 
sovellusten yhteydessä. 

Yhteen- ja vähennyslaskuhar-
joittelua 
päässälaskuna 
ja allekkain 
sovellusten yhteydessä 

Kertotaulut 0-10. 
Kertolaskua allekkain 
(1-numeroinen kertoja). 

Kertolaskua allekkain 
(2-numeroinen kertoja). 

 

Kertolaskuharjoittelua 
päässälaskuna ja allekkain 
sovellusten yhteydessä. 

Sisältöjako ja ositusjako. 
Jakolaskua kertolaskun 
avulla. 

Jakolaskualgoritmi, 
1-numeroinen jakaja 
(jakokulma). 

Jaollisuus (luvun 
jakaminen tuloksi). 
Jakolaskualgoritmi, 
2-numeroinen jakaja. 

Murtoluvun ja sekaluvun 
käsite. 
Samannimisten murto-
lukujen 
suuruusvertailu. 

Samannimisten murtolukujen 
yhteen- ja vähennyslaskua. 
 

Murtoluvun supistaminen. 
Murtoluvun kertominen ja 
jakaminen luonnollisella 
luvulla. 

Desimaaliluvun käsite. 
Kymmenes- ja sadas-
osat. 
 

Desimaalilukujen yhteen- ja 
vähennyslaskua päässä ja 
allekkain. 
 

Desimaaliluvun kertominen 
ja jakaminen luonnollisella 
luvulla. 
Tuhannesosat. 

 Murto- ja desimaaliluvun 
välinen yhteys. 
 

Prosenttiluvun käsite ja 
yhteys murtolukuun ja 
desimaalilukuun. 

Laskutoimituksen vasta-
uksen tarkistaminen, 
arviointi ja pyöristämi-
nen. 

Laskutoimituksen vastauksen 
tarkistaminen, arviointi ja pyö-
ristäminen. 
 

Laskutoimituksen vastauksen 
tarkistaminen, arviointi ja pyö-
ristäminen. 
 

 Lämpömittari. 
Negatiivisen kokonaisluvun 
käsite. 
Tutustuminen koordinaatis-
toon. 

Koordinaatiston käyttöä. 
 

Kombinatoristen ongel-
mien 
tutkiminen, esim. piirtä-
mällä. 
 

Kombinatoristen 
ongelmien tutkiminen esim. 
taulukoimalla tai laatimalla 
lista. 
 

Kombinatoristen 
ongelmien tutkiminen 
jollain systemaattisella 
menetelmällä. 
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Geometria 
 

3. luokka 4. luokka 5. luokka 

Suurennoksia ja 
pienennöksiä suu-
rennetun 
ja pienennetyn ruu-
dukon 
avulla. 

Suurennoksia 
ja pienennöksiä 
ruutumittakaavan avulla. 

 

Yhdenmuotoisuus ja 
piirroksen mittakaava. 
 

Peilauksia suoran 
suhteen. 
Symmetria. 
 

Symmetria suoran suhteen. 
Peilaus pisteen suhteen 
välineillä havainnollistamalla. 
 

Yhtenevyys konkreetein 
välinein ja piirroksin. 

 

 Ympyrä ja sen osia. Ympyrän piirtäminen 
harpilla. 

Yhdensuuntaiset ja 
kohtisuorat suorat. 

  

 Kulmien luokittelua 
vertaamalla suoraan 
kulmaan. 

Kulman yksikkö, aste. 
Kulman mittaaminen ja 
kulmien luokittelua. 

Erilaisten monikulmi-
oiden 
tutkiminen ja luokitte-
lu. 
Nelikulmioiden luokit-
telua. 

Kolmioiden luokittelua 
(tasakylkinen, tasasivuinen, 
suorakulmainen, terävä- ja 
tylppäkulmainen). 
 

Kolmion ja nelikulmion 
kulmien summa. 
 

Monikulmion piiri.  Nelikulmion ja kolmion pinta-ala. 

Kappaleiden geomet-
risten 
ominaisuuksien tut-
kiminen ja luokittelu. 

Kappaleiden geometristen 
ominaisuuksien tutkiminen. 
 

 

Mittaamisen periaat-
teen 
vahvistaminen 

Mittaamisen periaatteen 
vahvistaminen 

Mittaamisen periaatteen 
vahvistaminen. 
Yksikköjärjestelmät. 

Pituuden yksiköt mm, 
cm, m 
ja km. 
Massan yksiköt g ja 
kg. 
Tilavuuden yksiköt dl 
ja l. 
Ajan yksiköt min, h, d, 
vk, 
kk, a 

Massan yksiköt (tonni). 
Ajan yksiköt (sekunti). 
 

Pituuden yksikköjärjestelmä 
(myös dm, dam, hm). 
Massan yksikköjärjestelmä 
(myös mg, cg, dg, dag, hg). 
Tilavuuden 
yksikköjärjestelmä (myös 
ml, cl). 
Pinta-alan yksiköt mm2, cm2, 
dm2, m2, a, ha ja km2. 
 

 Arviointiharjoittelua.  Arviointiharjoittelua. 
 

Arviointiharjoittelua. 
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Algebra 
 

3. luokka                                           4. luokka                                      5. luokka 

Lukujonon tulkitsemi-
nen ja 
jatkaminen. 
 

Lukujonon tulkitseminen 
ja täydentäminen tai 
jatkaminen. 
 

Lukujonon tulkitseminen 
ja täydentäminen tai 
jatkaminen. 
 

Helppojen säännönmu-
kaisuuksien 
etsiminen ja 
tulkitseminen. 
 

Helppojen säännönmukai-
suuksien 
etsiminen ja 
tulkitseminen. 
 

Säännönmukaisuuksien, 
suhteiden ja riippuvuuk-
sien 
etsimistä, päättelyä ja 
tulkitsemista. 
 

Lausekkeen käsite. 
 

Lausekkeen käsite. 
Lausekkeen kirjoittaminen ja 
laskeminen. 
Sulkeiden käyttö. 
Lausekkeen arvon 
laskeminen vaiheittain. 
Useita laskutoimituksia. 
 

Harjoittelua lausekkeiden 
käytöstä. 
 

 Helppojen yhtälöiden ratkaisu-
jen esittäminen. 
 
 

Yhtälöiden ja epäyhtälöi-
den 
ratkaisun etsiminen 
päättelemällä. 
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Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
 

3. luokka                                 4. luokka                               5. luokka 

Tietojen etsiminen teks-
tistä, 
kuvista, taulukoista ja 
diagrammeista. 
Pylväsdiagrammien 
piirtäminen ja tulkitse-
minen. 
Taulukoiden tulkintaa 
(esim. välimatkatauluk-
ko) 

Tietojen etsiminen tekstistä, 
kuvista, taulukoista ja 
diagrammeista. 
Pylväsdiagrammien 
piirtäminen ja tulkitseminen. 
Viivadiagrammin piirtäminen 
ja tulkitseminen. 
Lämpötiladiagrammien 
piirtäminen ja tulkitseminen. 

Tietojen etsiminen teks-
tistä, 
kuvista, taulukoista ja 
diagrammeista. 
Diagrammien piirtämistä 
ja 
tulkintaa. 
 

 Koordinaatistoon 
tutustuminen. 

Koordinaatiston käyttöä. 
 

  Tietojen luokittelu ja 
järjestäminen. 
Keskiarvon käsite ja 
laskeminen. 
Tyyppiarvon ja mediaa-
nin 
käsitteiden pohjustami-
nen. 

  Kokemuksia klassisesta 
ja tilastollisesta 
todennäköisyydestä 
(mahdollista, mahdoton-
ta, 
varmaa). 

 
 
 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas  

 osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman 
ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, 
lukujen avulla tai diagrammeilla  

 pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pystyy 
kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti, toimimalla, 
puhumalla, kirjoittamalla ja symbolien avulla  

 osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, 
luokittelulla, järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla 

 osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa 
etsiä yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden; 
hän osaa kuvata asia- ja esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä  
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 osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan 
yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi  

 osaa noudattaa sääntöjä.  
 
Luvut, laskutoimitukset ja algebra 

Oppilas 

 ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä 
varmasti; hän ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esittää 
niitä eri metodeilla 

 osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten 
väliset yhteydet; hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän 
ratkaisemisen jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden 

 osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia. 
 
Geometria 

Oppilas 

 osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan 
yksinkertaisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden 
käsitteiden muodostamaa rakennetta 

 tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja 
pienentää kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset 
kuviot 

 ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja 
mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla 
mittayksiköllä 

 osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä. 
 
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 

Oppilas 

 osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea 
yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja  

 osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä 
mahdottoman ja varman tapauksen.  

 
 

VUOSILUOKAT 6−9 

 
Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten 
käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat ar-
kipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppimi-
nen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 

 ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 
matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 

 laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 



 68 

 loogista ja luovaa ajattelua 

 soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 

 ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja 
päätelmiään 

 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 

 näkemään säännönmukaisuuksia 

 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 

Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. 
Ajattelun taidot ja menetelmät 

Ajattelun taitoja ja menetelmiä kehitetään kaikilla vuosiluokkatasoilla 6-9. 

 loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaa-
mista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden 
esittämistä 

 vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö 

 matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  

 todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys-
erehdysmenetelmä, vääräksi osoittaminen, suora todistus 

 kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  

 ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 

 matematiikan historiaa 
 

6. LUOKKA 
Luvut ja laskutoimitukset 

 peruslaskutoimitusten varmentaminen 

 aikalaskut, aikaväli 

 alkutekijöihin jakaminen 

 murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen 
murtolukuna 

 kertominen desimaaliluvuilla sekä murtoluvuilla 

 jakaminen desimaaliluvuilla 

 suhteen käsite 

 prosenttiluvun käsite 

 pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 
 
Funktiot 

 säännönmukaisuuden löytäminen 

 lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
 
Geometria 

 kolmioiden luokitteleminen ja nimeäminen kulmien ja sivujen mukaan 

 erilaiset nelikulmiot (suorakulmio, suunnikas, puolisuunnikas) 

 ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 

 kolmion, suorakulmion ja suunnikkaan piirin ja pinta-alan laskeminen 

 kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 

 kuution ja suorakulmaisen särmiön tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 

 symmetristen kuvioiden tutkiminen 
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Todennäköisyys ja tilastot 

 diagrammien tulkinta 

 yksinkertaisten diagrammien tuottaminen 

 keskiarvon laskeminen 

 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muo-
dossa 

 
7. –9. LUOKKA 
Luvut ja laskutoimitukset 

 luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut ja reaaliluvut 

 alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 

 vastaluku, itseisarvo, käänteisluku 

 jakaminen murtoluvuilla 

 lausekkeiden sieventäminen 

Algebra 

 lauseke ja sen sieventäminen 

 kokonaislukueksponentti, potenssilauseke ja sen sieventäminen,  

 polynomin käsite 

 muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen  

 aritmeettisten lukujonojen tutkimista ja muodostamista 
 
Geometria 

 kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 

 kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 

 kulmien välisiä yhteyksiä 

 ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä  

 tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 

 säännölliset monikulmiot  

 geometrinen piirtäminen: janan keskipisteen etsiminen, kulman puolittaminen 
ja keski-normaalin piirtäminen 

 
8. LUOKKA 
Luvut ja laskutoimitukset 

 suhde ja prosentti: prosenttiarvon ja prosenttiluvun laskeminen  

 potenssi  

 juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella 
  
Algebra 

 potenssilauseke ja sen sieventäminen 

 polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku  

 ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

 verranto 
 
 
Funktiot 

 suoraan ja kääntäen verrannollisuus 

 funktion käsite 
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 yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen 
koordinaatistoon 

 
Geometria 

 yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  

 yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa 
 
9. LUOKKA 
Luvut ja laskutoimitukset 

 prosentti- ja korkolaskut, liuosprosentti 
 
Algebra 

 rationaalilausekkeet 

 epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko 

 vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

 yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti 

 geometristen lukujonojen tutkimista 
 
Funktiot 

 riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla  

 funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kas-
vaminen ja väheneminen  

 lineaarinen funktio 
 
Geometria 

 Pythagoraan lause  

 trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen  

 kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä  

 avaruusgeometria: särmiön, lieriön, kartion, pyramidin ja pallon pinta-ala ja ti-
lavuus 

 
Todennäköisyys ja tilastot 

 todennäköisyyden käsite  

 frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 

 keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 

 hajonnan käsite 

 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muo-
dossa 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Ajattelun taidot ja menetelmät 
Oppilas  

 huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 

 osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei 
ole olemassa  

 osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon  

 osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esi-
tysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa 
tuloksen oikeellisuuden  
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 osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa  

 osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- 
tai muuta diagrammia käyttäen.  

 
Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas osaa 

 arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä 
on luotettava peruslaskutaito 

 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan 
luvun alkutekijöihinsä. 

 ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta  

 käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevi-
en ongelmien ratkaisemisessa.  

 
Algebra 

Oppilas osaa 

 ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 

 sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita 

 potenssien laskutoimitukset  

 muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen 
algebrallisesti tai päättelemällä  

 käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen  

 arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.  
 
Funktiot 
Oppilas  

 osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta  

 osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan  

 osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan  

 osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti ylei-
sen säännön annetun lukujonon muodostumisesta 

 tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kah-
den suoran leikkauspisteen piirtämällä. 

 
Geometria 

Oppilas osaa 

 tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 

 soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja  

 käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen  

 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan 
tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa  

 soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa  

 käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkai-
semiseen 

 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayk-
siköitä.  
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Todennäköisyys ja tilastot 

Oppilas osaa 

 määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen 
tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden 
merkityksen arkielämän tilanteissa 

 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, 
keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon. 
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7.7 Ympäristö- ja luonnontieto 

 

VUOSILUOKAT 1-4 

 
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tie-
donaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen 
näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luon-
toa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä 
ja sairautta.  
 
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymis-
tapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asi-
at, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuk-
sellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja 
luontosuhde. 
 
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja 
kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös 
maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuk-
siksi, joissa tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön 
jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristö-
ään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.  
 

 
Ympäristö- ja luonnontieto  
Mikäli ympäristötiedon opetussuunnitelmaa opiskellaan vuorokursseittain 3.-4. 
ja/tai 5.-6.-luokilla, tulee huomioida sopiva niveltäminen tavoitteiden ja sisältöjen 
kesken. Tällöin tulee huolehtia, että oppilaille tulee mielekäs jatkuma opiskelu-
valmiuksissa ja sisällöissä (esimerkiksi kartan käyttötaidossa). Vuorokursseittain 
etenevien vuosiluokkien arvioinnissa tulee huomioida ikätason valmiudet suh-
teessa tavoitteisiin.   
 
Arvioinnissa sovelletaan valtakunnallisen opetussuunnitelman kuvausta oppi-
laan hyvän osaamisen tasosta 4., 6. ja 9. luokkien päättyessä. Arviointi perustuu 
luokkatyöskentelyyn, vihko- tai työkirjatyöhön, projektitöihin ja tutkielmiin sekä 
kirjallisiin kokeisiin.    
 

Aihekokonaisuudet 
Yhteys aihekokonaisuuksiin on luonteva, sillä monet niistä sisältyvät ympäristö- 
ja luonnontiedon tavoitteisiin ja sisältöihin sekä oppimismenetelmiin. Näin tue-
taan ihmisenä kasvamisen, turvallisuuden ja liikenteen, kulttuuri-identiteetin ja 
kansainvälisyyden sekä ihminen ja teknologia –aihepiirin tavoitteisiin pääsemis-
tä.  
 
Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuutta on luontevaa käsitellä ihmisen tarkas-
telun yhteydessä 1.-4.- luokilla sekä 5.- ja 9.-luokilla. Kulttuuri-identiteetin ja 
kansainvälisyyden aihekokonaisuus tulee huomioida jatkuvana prosessina, jos-
sa ihminen käy vuoropuhelua itsensä ja luonnon- sekä kulttuuriympäristön ym-
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märtämisen kanssa. Erityisesti tämä huomioidaan oppimiskokonaisuuksissa, 
joissa käsitellään suomalaisuutta (1.-4. ja 9.lk), eurooppalaisuutta (4.-5. ja 8.lk) 
sekä laajempia kansainvälisiä teemoja. Viestintä- ja mediataito nähdään väli-
neenä tietojen etsimisessä, esittämisessä ja arvioinnissa. Ne kulkevat myös 
kasvatustavoitteena läpi koko peruskoulun. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista 
ja kestävästä tulevaisuudesta on lähtökohta kaikkeen ympäristö- ja luonnontie-
don opetukseen. Ihminen ja teknologia –aihekokonaisuuden käsittely liittyy eri-
tyisesti 1.-4. luokkien ympäristön fysikaalisia ilmiöitä, niiden teknisiä sovelluksia 
ja ympäristön aineita käsitteleviin kokonaisuuksiin. Turvallisuuden ja liikenteen 
teemoja voidaan pohtia näiden aiheiden yhteydessä luontevasti. 
 
Tavoitteet 1. ja 2. luokalla  
Oppilas  

 oppii tuntemaan lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä kokemusten, elämys-
ten, havainnoinnin, tutkimisen ja kokeilujen avulla  

 kiinnostuu huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti  
käyttämään käsitteitä, joilla ympäristön ilmiöitä kuvataan  

 oppii psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta ja myönteisiä vuorovaikutuksen 
taitoja oppii tekemään terveyttä ja turvallisuutta edistäviä valintoja  

 oppii noudattamaan annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liiken-
teessä  

 
Sisällöt 1. luokalla  
Eliöt ja elinympäristöt  

 Elollinen ja eloton  

 Oman lähiympäristön tavallisempiin kasvi-, sieni- ja eläinlajeihin tutustuminen  

 Luonto eri vuodenaikoina  
 
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana  

 Vuorokauden- ja vuodenaikoihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä  
 
Ympäristön ilmiöitä  

 Lämpötilan mittaaminen  

 Sään tarkkailu ja säämerkit  
 
Ympäristön aineita  

 Arkielämän esineiden materiaalin tutkiminen ja luokittelu  

 Aineiden lajittelu, kierrätys ja säästäminen  

 Ilman ominaisuuksien tutkiminen  

 Veden ominaisuuksien tutkiminen  
 
Ihminen ja terveys   

 Ihmisen elämänkaari  

 Aistit ja niiden toiminta   

 Sairastaminen  

 Terveelliset elämäntavat  

 Henkinen hyvinvointi: perhe, ystävät, harrastukset ja hyvät tavat  

 Tunnistaa erilaisia tunteita ja tietää, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädel-
lä.   
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Turvallisuus  

 Turvallinen kouluyhteisö  

 Toimiminen hätätilanteissa  

 Jalankulkijana liikenteessä  
 
Sisällöt 2. luokalla  
Eliöt ja elinympäristöt  

 Luonnon tarkkailu ja tutkiminen  

 Oman lähiympäristön tavallisimpien kasvi-, sieni- ja eläinlajien tunnistaminen  

 Eliöiden erilaiset elinympäristöt esim. piha, metsä  

 Ruoan alkuperä ja tuottaminen (vilja, maito, puutarhan sato)  

 Kasvien ja eläinten lisääntyminen  
 
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana  

 Siilinjärveen tutustuminen, kotiseudun luonnonolot, maisemat ja ihmisen toi-
minta rakennetussa ympäristössä  

 Lähialueiden ja kotiseudun karttaan sekä pääilmansuuntiin tutustuminen  

 Suomi ja rajanaapurit  

 Maa, aurinko, kuu ja planeetat avaruudessa  
 
Ympäristönilmiöitä  

 Lämmön lähteiden tutkiminen  

 Miten kodin laitteet toimivat  

 Sähkön käyttö, sähköturvallisuus ja sähkön säästäminen  

 Magneettisuus  

 Valoja varjo  
 
Ihminen ja terveys  

 Elimistönrakenne ja toiminta  

 Terveelliset elämäntavat  

 Henkinen hyvinvointi: perhe, ystävät, harrastukset ja hyvät tavat  

 Tunnistaa erilaisia tunteita ja tietää, miten tunteiden ilmaisua voi säädellä  
 
Turvallisuus  

 Turvallinen kouluyhteisö  

 Polkupyöräilijänä liikenteessä  
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan päättyessä  
Luonnon tutkimisen taidot  

 Oppilas osaa  

 tehdä havaintoja aisteilla  

 luokitella kappaleita, eliöitä ja ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perus-
teella  

 tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon ja luon-
non ilmiöihin  
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Eliöt ja ympäristöt  
Oppilas  

 ymmärtää, kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan sekä tunnistaa 
lähiympäristön tavallisimpia eliölajeja ja tutustuu niiden lisääntymistapoihin  

 tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata, kuinka eliöt ovat so-
peutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen  

 tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan  

 ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea  

 tuntee aikakäsitteistä vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät ja vuorokau-
denajat  

 
Ympäristön aineita ja ilmiöitä  
Oppilas  

 ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja, ja osaa käyttää kodin sähkö-
laitteita turvallisesti  

 tuntee erilaisia valon ja lämmön lähteitä  

 osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia sekä veden olomuodon muutoksia 
ja kuvailla veden kiertokulkua luonnossa  

 tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia 
ja ymmärtää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- 
ja puhdistus aineita sekä tupakka- ja alkoholituotteita  

 osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä 
ja lämpöä  

 
Ihminen ja terveys  
Oppilas  

 tunnistaa elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruu-
miinosat ja keskeisiä elintoimintoja: hengitys, verenkierto, ruoansulatus ja 
aistitoiminnot   

 tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia  

 osaa perussäännöt kohteliaasta käytöksestä ja ryhmässä toimimisesta   

 osaa kuvata tavallisimpia sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa  
 
Turvallisuus  
Oppilas  

 osaa hälyttää tai hakea apua tarvittaessa  

 tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei  

 tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, 
miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa  

 
3. ja 4. LUOKAN TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan omassa 
elinympäristössään tapahtuvia muutoksia 

 hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja 
erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä 

 tekemään havaintoja eri aisteja ja yksikertaisia tutkimusvälineitä käyttäen se-
kä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan 

 tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
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 lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa 

 esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa 

 käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmi-
öitä ja kohteita kuvataan ja selitetään 

 suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja 

 psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista sekä 
sosiaalista osaamista 

 terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja toimin-
tatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja 

 toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudatta-
maan annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä 

 
3. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT  
Eliöt ja elinympäristöt: piha ja lähiympäristö  

 elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteiden tunnistaminen 

 eliöiden sopeutuminen pihaympäristöön 

 tavallisimmat eläin- ja kasvilajit pihaympäristössä  

 havainnointi 

 kuvaileminen 

 luokittelu ominaisuuksien mukaan  
 
Oma lähiympäristö, kotiseutu, maapallo ihmisen elinpaikkana 

 Siilinjärvi, Pohjois-Savo, Suomi 

 luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta 

 maaston keskeiset piirteet ja kartat  
 
Ympäristön fysikaalisia ilmiöitä ja niiden teknisiä sovelluksia 

 erilaisten rakenteiden lujuuteen tutustuminen: vipupyörä, jousi ja putkiraken-
teet 

 
Ympäristön aineita 

 arkielämään kuuluvien materiaalien ja aineiden tutkiminen sekä niiden sääs-
tävä käyttö ja kierrätys  

 eloperäisen aineen hajoaminen 
 
Ihminen, terveys ja turvallisuus 

 koulu- ja teemakohtaisesti esim. poliisi ja palokuntavierailujen yhteydessä 

 fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin perusta (uni, ravinto, liikunta, puhtaus, vaa-
tetus, tunteet, ystävyys, sairastaminen) 

 sopimukset, säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen 

 rahankäyttäminen ja toisen omaisuuden kunnioittaminen 

 kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen 

 liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen (heikot jäät), koti- ja 
vapaa-ajantapaturmat (yksinkertainen ensiapu, toimiminen hätätilanteessa) 

 
Arvioinnissa sovelletaan kuvausta oppilaan hyvän osaamisen tasosta 4.luokan 
päättyessä (kts. valtakunnallinen opetussuunnitelma) 
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4. LUOKKA 
Eliöt ja elinympäristöt 

 vesi elinympäristönä tai sopeutuminen johonkin muuhun elinympäristöön 

 elinehdot luonnossa (valo, vesi, lämpö, talvehtiminen) 
 
Oma lähiympäristö, kotiseutu, maapallo ihmisen elinpaikkana  

 kertauksenomainen katsaus Suomen aluemaantietoon ja karttaoppiin 

 Pohjois-Eurooppa  

 luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta 

 maaston keskeiset piirteet ja kartat  

 ilmasto ja sääolosuhteet 
 
Ympäristön fysikaalisia ilmiöitä ja niiden teknisiä sovelluksia 

 sähkön ominaisuudet 

 magnetismi 

 sääilmiöitä: tuuli, sade, salama 
 
Ympäristön aineita 

 ilman ominaisuuksien tutkiminen 

 palaminen ja paloturvallisuus 
 
Ihminen, terveys ja turvallisuus 

 koulu- ja teemakohtaisesti esim. poliisi ja palokuntavierailujen yhteydessä 

 fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin perusta (uni, ravinto, liikunta, puhtaus, vaa-
tetus, tunteet, ystävyys, sairastaminen) 

 sopimukset, säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen 

 rahankäyttäminen ja toisen omaisuuden kunnioittaminen 

 kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen 

 liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen (heikot jäät), koti- ja 
vapaa-ajantapaturmat (yksinkertainen ensiapu, toimiminen hätätilanteessa) 

 
Arviointi toteutetaan oppilaan hyvän osaamisen tason kuvauksen perusteel-
la4.luokan päättyessä (kts. valtakunnallinen opetussuunnitelma). 
 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Luonnon tutkimisen taidot 

Oppilas 

 osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon 
kohteen olennaisiin piirteisiin 

 osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten 
ominaisuuksien perusteella 

 osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon 
ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön 

 osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa  

 osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, 
kirjoittaen ja piirtäen. 

 
 
 



 79 

Eliöt ja ympäristöt 

Oppilas 

 ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinym-
päristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden 
tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkäran-
kaisista eläimistä 

 tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri 
vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen 

 tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan 

 osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta 
ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoi-
suutta ja viihtyisyyttä  

 ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, 
karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun 
pihasta ja omasta lähiympäristöstään  

 osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa 

 oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää 
näiden alueiden maisemallisen rikkauden 

 ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää 
maapallon ihmisen elinpaikkana. 

 
Ympäristön aineita ja ilmiöitä 
Oppilas  

 osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina 

 osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria 
ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä  

 osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä 
osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta   

 osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee 
kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja 
osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti 

 tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, 
ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja hei-
jastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen 

 tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja 
osaa toimia niiden mukaisesti 

 osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla 
veden kiertokulkua luonnossa 

 ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa 
sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä 

 tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, 
että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä 
liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita 

 osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.  
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Ihminen ja terveys 

Oppilas 

 osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen 
tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja 

 tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja 
lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasen-
not koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen  

 osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tun-
nistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä  

 osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääk-
keiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyt-
tää ja hakea apua tarvittaessa. 

 
Turvallisuus 

Oppilas  

 osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeu-
den fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuk-
sen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä autta-
vat koulussa ja lähiyhteisössä 

 tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei  

 tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa 
liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liiken-
nesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. 
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7.8 Biologia ja maantieto 

 
VUOSILUOKAT 5–6                                 
 
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että op-
pilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välis-
tä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian 
opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana 
luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä elämyksiä ja 
kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee 
perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuo-
neessa.  
 
Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee 
auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden vä-
listä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan 
maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, 
että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri 
puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa 
kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle. 
 
Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon 
opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa 
kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen 
ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. 
 
Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja 
elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämän-
tapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinym-
päristöihinsä 

 hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä 

 liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa  

 ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta 

 kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan 
lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa 

 tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista  

 arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnistamaan 
murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta  

 pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen liittyviä kysymyksiä 

 ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset 

 laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja 
sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä 

 hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön 
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 ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksis-
ta maapallolla  

 perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvostamaan 
ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin.  

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Eliöt ja elinympäristöt 

 lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien keruu  

 eliöiden elinympäristöjä, kuten metsä ja suo, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö  

 kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen 

 elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet 
 
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 

 ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysi-
set, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset 

 oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat teki-
jät sekä seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu  

 ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitse-
vaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu 

 
Luonnon monimuotoisuus  

 luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 
 
Eurooppa osana maailmaa 

 Eurooppa maailman kartalla ja Euroopan karttakuva  

 Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä ihmisen toiminta 
 
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 

 maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataidot  

 sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyö-
hykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten monimuotoinen elämä erilaisis-
sa ympäristöissä 

 luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aihe-
uttamat muutokset ympäristössä 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

 osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa 

 osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutki-
muksia sekä selostaa niiden tuloksia 

 tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukai-
sesti. 

 
Eliöt ja elinympäristöt 
Oppilas 

 tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut 
ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä 

 tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla 
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 osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla 

 ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luon-
nosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän 

 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja 
suojella. 

 
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 

Oppilas 

 osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 

 osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää 
murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerk-
kejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä  

 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten 
asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein 
kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta 

 tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. 
 
Karttataidot 

Oppilas 

 osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen kartta-
merkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja 

 osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa 
sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä 

 osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. 
 
Eurooppa osana maailmaa 

Oppilas 

 tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luon-
nonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa. 

 
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 

Oppilas 

 tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat 
vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet 

 tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa 
esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen 
toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata 
ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä 

 osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja 
teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheutta-
neet muutoksia ympäristössä 

 osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.  
 

Tavoitteet 5.- 6.-luokille 
BIOLOGIA 
Oppilas oppii 

 tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumis-
ta elinympäristöihinsä 

 liikkumaan luonnossa, havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa 
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 ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta 
luonnosta (5. lk.) 

 toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suoje-
lemaan luontoa 

 tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista (5. lk.) 

 ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta, tunnista-
maan murrosiän tunnuspiirteitä sekä arvostamaan kasvua ja kehitystä jokai-
sen henkilökohtaisena prosessina  

 pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä 
kysymyksiä, ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon 
toiset ihmiset 

 
MAANTIETO 
Oppilas 

 oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagram-
meja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä 

 oppii hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön 

 oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista 
mahdollisuuksista maapallolla 

 perehtyy Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii ar-
vostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin 
ja kulttuureihin 

 

5.luokan keskeiset sisällöt 
BIOLOGIA 
Eliöt ja elinympäristöt: pelto, niitty, puutarha 

 keskeisen eliölajiston tunnistaminen 

 elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen  

 eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokittelu 

 ohjattu kasvien keruu (kulttuuriympäristön lajisto) 
 
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja kehitys 

 ihmisen kehonrakenne, keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen 

 murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset 

 seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman kehon arvostaminen ja 
suojeleminen 

 tervettä kasvua tukevat ja haittaavat tekijät 

 läheisyys, ihmissuhteet, tunteiden säätely 

 ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuut 

 ensiaputaidot 
 

MAANTIETO 
Eurooppa  

 tarkasteleminen kartalla 

 pituus- ja leveyspiirit, asteverkoston käyttö sekä janamittakaava 

 ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 

 eläimistö 

 valtiot ja niiden pääkaupungit 

 ihmisen toimintaan tutustuminen Euroopan eri alueilla 
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 erilaisten karttojen ja maantieteellisten tietolähteiden käyttö sekä havainnol-
listaminen (tilastot, diagrammit, kuvat, mediataito) 

 
5.-6.luokkien aikana luodaan yleiskatsaus Afrikan, Aasian, Australian ja Oseani-
an maantietoon. Aiheen jakaminen ja sijoittelu voidaan sopia koulukohtaisesti. 
 
Arvioinnissa sovelletaan kuvausta oppilaan hyvän osaamisen tasosta 6. luokan 
päättyessä (kts. valtakunnallinen opetussuunnitelma) 
 

6.luokan keskeiset sisällöt 
BIOLOGIA 
Eliöt ja elinympäristöt 

 metsä ja suo elinympäristönä 

 ravintoketjut 

 luonnon monimuotoisuus 

 metsien hyötykäyttö 

 eläin- ja kasvilajistoa metsä- ja suoympäristössä 

 kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen 

 eläinten ja kasvien lisääntyminen 
 
Luonnon ja ympäristön suojeleminen 

 ympäristöystävällisen toiminnan harjoittaminen 

 jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 
 
MAANTIETO 

 ihmisen elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 

 maailmankartan keskeinen nimistö, karttataitojen harjoittelu (maanosat, vuo-
ristot, meret) 

 sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden alueet, sekä lauhkean ja 
kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä  

 ihmisen monimuotoinen elämä erilaisissa elinympäristöissä 

 luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toi-
minnan aiheuttamat muutokset ympäristössä 

 
5.-6.luokkien aikana luodaan yleiskatsaus Afrikan, Aasian, Australian ja Oseani-
an maantietoon. Aiheen jakaminen ja sijoittelu voidaan sopia koulukohtaisesti. 
 
Arviointi toteutetaan oppilaan hyvän osaamisen tason kuvauksen perusteella 6. 
luokan päättyessä (kts. valtakunnallinen opetussuunnitelma). 
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BIOLOGIA 
 

VUOSILUOKAT 7–9   
 
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee ke-
hittää oppilaan luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Tavoit-
teena on, että oppilaat tutustuvat myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen ra-
kenteeseen ja elintoimintoihin. Biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään 
huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmi-
sen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  
 
Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontie-
teellistä ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tut-
kia luontoa sekä hyödyntää biologisen tiedon haussa myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. 
Opetus järjestetään siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luon-
nossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja 
elämän eri muotoja kasvaa.  
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä  

 kuvaamaan elämän perusilmiöitä  

 tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä suhtautumaan 
myönteisesti sen vaalimiseen  

 hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa   

 tuntemaan kasvien kasvattamisen ja viljelyn periaatteita sekä kiinnostuu kasvien kas-
vattamisesta 

 tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään sek-
suaalisuuden biologisen perustan 

 tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 

 tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään 
ongelmien ratkaisumahdollisuuksia  

 ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän 
käytön periaatteet. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Luonto ja ekosysteemit 

 kotiseudun keskeisten kasvi-, eläin- ja sienilajien tunnistaminen sekä ohjattu kasvien 
kerääminen  

 ekosysteemi, sen rakenne ja toiminta, metsä- ja vesiekosysteemin ominaispiirteet sekä 
yhden ekosysteemin omakohtainen tutkiminen  

 metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen 

 luonnon monimuotoisuus 
 
Elämä ja evoluutio 

 solun rakenne ja toiminta 

 eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä 

 ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet 

 biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset 
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Ihminen  

 ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot 

 ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen  

 perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä  
 
Yhteinen ympäristö  

 ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet  

 oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa 
parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Biologian tutkimustaidot 
Oppilas osaa 

 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan   

 työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerä-
tä kasveja ohjeiden mukaisesti  

 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.  
 
Luonto ja ekosysteemit 

Oppilas osaa 

 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähi-
luonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja  

 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan  

 nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä  

 tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia 

 selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä  

 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologi-
sen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet. 

 
Elämä ja evoluutio   
Oppilas osaa 

 kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta  

 selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta 

 kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä  

 selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet 

 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.  
 
Ihminen 
Oppilas osaa 

 kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 
pääpiirteet 

 selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja  

 selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskau-
den kulun ja synnytyksen  

 käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. 
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Yhteinen ympäristö 

Oppilas osaa 

 kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja 
ympäristösuojelun merkitystä 

 tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta 

 kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esi-
merkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.  
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MAANTIETO 
 
VUOSILUOKAT 7–9 

 
Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöi-
tä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista 
perustaa. Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luon-
nonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäris-
tön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee oh-
jata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vai-
kutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.  
 
Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy ja ky-
ky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla maailmaa kehit-
tyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteelli-
sen ajattelun välillä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla 
esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja 
seuraussuhteita. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestä-
vään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita 
maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, va-
lokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä 

 määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet 

 ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla 

 ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa 

 ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa 
ja muualla maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen si-
joittumista  

 tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin mai-
hin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin  

 tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä se-
kä oppii hahmottamaan oman alueellisen identiteettinsä 

 tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä 
suunnitteluun ja kehittymiseen 

 ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajuisista ym-
päristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukai-
sesti.  

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Maa – ihmisen kotiplaneetta 

 maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmotta-
mien sekä maailman alueellinen jäsentäminen 

 maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat   

 Aasia, Afrikka, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Australia ja Eurooppa: kahden tai useam-
man maanosan luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen piirteiden vertailu 
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Eurooppa 

 Euroopan karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet 
sekä niiden vuorovaikutus Euroopan eri alueilla 

 Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa ja Euroopan tulevaisuus  
 
Suomi maailmassa 

 Suomen karttakuva ja maisema  

 luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympä-
ristö ja perinnemaisemat 

 Suomen väestö ja sen vähemmistökulttuurit 

 vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja kehittymisessä 

 Suomi osana maailmaa 

 oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen: luonnonympäristö, ra-
kennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö 

 
Yhteinen ympäristö 

 ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä ongelmien  
ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen 

 Itämeren alueen ympäristökysymykset 

 ihminen luonnonvarojen kuluttajana 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Maantieteelliset taidot 

Oppilas osaa 

 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi kartta-
merkkejä ja kartan mittakaavaa  

 tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi 
uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa  

 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla 

 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmasto-
diagrammin tilastotietojen perusteella. 

 
Maailman jäsentäminen 
Oppilas osaa 

 hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuuri-
maantieteelliset peruspiirteet 

 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 
uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.  

 
Euroopan jäsentäminen 
Oppilas osaa 

 kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Eu-
roopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden 

 vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuk-
sessa muiden maailman alueiden kanssa. 
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Suomen jäsentäminen 

Oppilas osaa 

 selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot 
ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla  

 kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista 
Suomessa 

 analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kult-
tuuri- ja perinnemaisemat 

 osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäris-
tönsä suunnitteluun ja kehittymiseen 

 suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympä-
ristöön liittyviä tutkimuksia 

 tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökult-
tuurit  

 kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan 
ja koko maailman kanssa.  

 
Yhteinen ympäristö 

Oppilas osaa 

 selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, 
kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen 
saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma 

 kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja 
parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa 

 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantami-
seksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehitys-
kysymyksiä voidaan ratkaista. 

 

Tavoitteet 7. luokalle 
BIOLOGIA 
Oppilas 

 oppii tekemään omia havaintoja 

 oppii hankkimaan ja tutkimaan näytteitä (mm. mikroskoopin, näytteenottovä-
lineiden ja määrityskirjallisuuden käyttö) 

 oppii hankkimaan ja havainnollistamaan tietoja monipuolisesti 

 osaa tunnistaa vesiympäristön eliölajeja ja tuntea niiden biologian peruspiir-
teitä 

 oppii hahmottamaan vesiekosysteemin rakennetta ja toimintaa 

 osaa tunnistaa vesiympäristön muutoksia ja osaa pohtia niiden syitä 

 oppii suhtautumaan myönteisesti vesiluonnon monimuotoisuuden säilymi-
seen ja vaalimiseen 

 
MAANTIETO 
Oppilas 

 harjaantuu lisää erilaisten karttojen käyttöön 

 oppii maantieteellisten tietolähteiden käyttöä ja kriittistä suhtautumista lähtei-
siin 

 oppii määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet 
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 ymmärtää luonnonolojen vyöhykkeisyyttä ja luonnonolojen vaikutusta ihmis-
toimintoihin ja niiden sijoittumiseen 

 oppii tuntemaan Pohjois- ja Etelä-Amerikan luonnon- ja kulttuurimaantieteel-
liset peruspiirteet 

 oppii kunnioittamaan eri kulttuurien piirteitä 

 ymmärtää ympäristö- ja kehitysongelmia 
 

7. luokan keskeiset sisällöt 
BIOLOGIA 
Järviekosysteemi 

 kotiseudun vesi- ja rantakasvien sekä vesiselkärangattomien ja -
selkärankaisten lajintuntemus ja luokittelu sekä niiden keskeisten elintapojen 
ja ekologian tunteminen 

 ohjattu kasvien kerääminen (rantojen lajisto) 

 vesieliöiden sopeutuminen elinympäristöönsä vuodenkierrossa 

 vesiekosysteemin rakenne ja toiminta, ravintoverkot ja energian kulku 

 vesiluonnon monimuotoisuus 

 kotiseudun järvityypit, vesien tila ja ympäristömuutokset järvissä 

 ihminen vesiluonnon käyttäjänä ja oma ympäristökäyttäytyminen 
 
MAANTIETO 
Pohjois- ja Etelä-Amerikka – kahden maanosan vertailu 

 peruskäsitteiden kertaus ja soveltaminen – ilmansuunnat, janamittakaava, 
etäisyydet ja mittasuhteet, paikanmääritys, karttamerkit 

 Pohjois- ja Etelä-Amerikan karttakuva 

 Pohjois- ja Etelä-Amerikan luonnon- ja kulttuurimaantieto 

 vyöhykkeisyys 

 luonnonolosuhteiden ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus alueella 

 alueen maantieteellisiä ongelmia ja ympäristöuhkia sekä niiden ratkaisu-
mahdollisuuksia (mm. rikkaat/köyhät, väestönkasvu, kaupungistuminen, 
trooppisten metsien väheneminen, ilmastoriskit) 

 
Biologian arvioinnissa otetaan huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskentely-
taidot, tiedonhankintatapojen ja tutkimusmenetelmien hallinta, aktiivisuus, har-
rastuneisuus ja kiinnostuneisuus oppiainetta kohtaan. Arviointi perustuu kirjalli-
siin kokeisiin, luokkatyöskentelyyn, vihko- tai työkirjatyöhön, kotitehtäviin, tut-
kielmiin, laborointeihin, kasvioon ja maastotyöskentelyyn. Arvioinnissa sovelle-
taan kuvausta oppilaan hyvän osaamisen tasosta 9. luokan päättyessä (kts. val-
takunnallinen opetussuunnitelma). 
 
Maantiedon arvioinnissa otetaan huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskente-
lytaidot, tiedonhankintatapojen hallinta, aktiivisuus, harrastuneisuus ja kiinnostu-
neisuus oppiainetta kohtaan. Arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin, luokkatyös-
kentelyyn, vihko- tai työkirjatyöhön, kotitehtäviin, tutkielmiin ja projektitöihin. Ar-
vioinnissa sovelletaan kuvausta oppilaan hyvän osaamisen tasosta 9. luokan 
päättyessä (kts. valtakunnallinen opetussuunnitelma). 
 
 
 



 93 

Tavoitteet 8. luokalle 
BIOLOGIA 
Oppilas 

 oppii tekemään omia havaintoja 

 syventää lajintuntemustaan ja lisää kiinnostustaan luontoa kohtaan 

 oppii hankkimaan ja havainnollistamaan tietoja monipuolisesti 

 harjaantuu laborointiin ja maastotyöskentelyyn 

 ymmärtää elämän perusilmiöiden käsitteitä ja perusilmiöiden merkitystä 

 hahmottaa metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa 

 ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön periaatteita 

 oppii suhtautumaan myönteisesti metsä- ja suoluonnon säilymiseen ja vaali-
miseen 

 oppii tuntemaan kasviviljelyä ja luomutuotannon perusteita 
 
MAANTIETO 
Oppilas 

 syventää Euroopan karttakuvan ja luonnon- ja kulttuuriolojen tuntemista 

 oppii maantieteellisten tietolähteiden käyttöä ja kriittistä suhtautumista lähtei-
siin 

 ymmärtää Maan planetaarisuuden seurauksia ja erityispiirteitä 

 oppii tuntemaan maanpintaa muokkaavia tekijöitä ja niiden merkitystä luon-
nonolojen ja ihmisen kannalta 

 ymmärtää ihmistoiminnan riippuvuutta erilaisista maantieteellisistä tekijöistä 

 oppii kunnioittamaan eri kulttuurien piirteitä 
 

8. luokan keskeiset sisällöt 
BIOLOGIA 
Metsä- ja suoekosysteemit 

 kotiseudun keskeisten metsäkasvien, sienten ja metsän selkärankaisten ja 
selkärangattomien eläinten lajintuntemus sekä niiden keskeisten elintapojen 
ja ekologian tunteminen 

 ohjattu kasvien kerääminen (metsän tai suon lajistoa) 

 metsäeliöiden vuorovaikutussuhteet sekä sopeutuminen elinympäristöönsä 
ja vuodenaikoihin  

 populaatiot, eliöyhteisöt ja metsäekosysteemin toiminnan käsitteet 

 kasvisolun rakenne 

 kasvien ja sienten rakenne, kasvu ja lisääntyminen 

 fotosynteesi ja sen merkitys 

 kasvupaikkatekijät, metsä- ja suotyypit 

 metsänhoito 

 metsä- ja suoluonnon muutokset sekä metsien ja soiden suojelu, uhanalaiset 
eliöt 

 kasvien viljely ja luomutuotanto. 
 
MAANTIETO 
Kotiplaneetta Maa ja Eurooppa 

 Maa aurinkokunnan osana ja Maan planetaarisuuden seuraukset  

 lämpö-, ilmanpaine-, tuuli- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä merivirrat maapal-
lolla 
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 laattaliikunnot 

 eksogeenisten prosessien pääpiirteet 

 Euroopan karttakuva 

 Euroopan eri alueiden luonnonolot ja maisema 

 ilmastodiagrammit, väestöpyramidit 

 luonnonolosuhteiden ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus alueella (luonnon-
varat, elinkeinot, väestö, ihmisen vaikutus maanosan luontoon) 

 väestön kulttuuripiirteet alueella 

 Euroopan unioni ja sen merkitys 

 Euroopan ja muun maailman välinen vuorovaikutus 
 
Arviointi kuten 7 lk:n yhteydessä. Arvioinnissa sovelletaan kuvausta oppilaan 
hyvän osaamisen tasosta 9. luokan päättyessä (kts. valtakunnallinen opetus-
suunnitelma). 
 

Tavoitteet 9. luokalle 
BIOLOGIA 
Oppilas 

 oppii tuntemaan oman kehonsa rakennetta ja toimintoja sekä oppii tiedosta-
maan ja hyväksymään itsessään tapahtuvia muutoksia 

 ymmärtää seksuaalisuuden biologisen perustan 

 omaksuu terveitä elämäntapoja 

 ymmärtää genetiikan keskeisiä käsitteitä ja evoluutiota 

 oppii tuntemaan biotekniikan tärkeimpiä sovellutuksia ja oppii ymmärtämään 
niiden merkityksen ja oppii pohtimaan biotekniikkaan liittyviä eettisiä kysy-
myksiä 

 ymmärtää ympäristönsuojelun keskeisiä tavoitteita 
 

MAANTIETO 
Oppilas 

 oppii tuntemaan kotiseudun, Suomen ja lähialueiden luonnon- ja kulttuuri-
maantieteellisiä peruspiirteitä 

 syventää karttalukutaitoa ja erilaisten maantieteellisten tietolähteiden käyttöä 

 ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta Suomessa 

 oppii arvostamaan luonnon- ja kulttuuriympäristöä 

 oppii kunnioittamaan eri kulttuurien piirteitä ja eri kansoja 

 saa käsityksen siitä, mitä on aluesuunnittelu ja miten sen avulla voidaan ke-
hittää alueita ja oppii osallistuvan suunnittelun periaatteita 

 ymmärtää kestävän kehityksen periaatteen, oppii toimimaan itse kestävän 
kehityksen mukaisesti ja tiedostaa ympäristö- ja kehitysongelmia 

 

9. luokan keskeiset sisällöt 
BIOLOGIA 
Ihminen ja perinnöllisyys 

 eläinsolun rakenne ja toiminta 

 ihmiskehon rakenne ja elintoiminnot 

 terveyteen vaikuttavat tekijät 

 ihmisen lisääntymisbiologia 
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 genetiikan peruskäsitteet sekä ominaisuuksien geneettinen ja fenotyyppinen 
määräytyminen 

 biotekniikan perusteita ja siihen liittyvät eettiset kysymykset 

 evoluution ja eliökunnan kehityksen pääpiirteet 

 eliökunnan järjestelmä 

 ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet sekä ympäristövastuu 
 
MAANTIETO 
Suomi ja lähialueet sekä yhteinen ympäristö 

 Pohjolan ja Suomen karttakuva 

 Siilinjärven, Suomen ja sen lähialueiden luonnonmaiseman synty 

 Suomen ja sen lähialueiden luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet 

 luonnon ja ihmistoiminnan välinen vuorovaikutus Suomen eri alueilla 

 Suomen vähemmistökulttuurit 

 peruskartta, suhdemittakaava, erilaisten muiden fyysisten karttojen ja teema-
karttojen tulkinta 

 Suomen ja muun Euroopan välinen vuorovaikutus eri yhteyksissä 

 kaavoituksen ja aluesuunnittelun perusteet 

 kulttuuri- ja perinnemaisemat 

 kestävä kehitys, kulutus ja tuotteiden elinkaari 

 paikallisia ja laajempialaisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä sekä niiden rat-
kaisumahdollisuuksia (mm. maankäytön ongelmat, vesivarat, Itämeren eri-
tyispiirteet ja ongelmat, ilmaston lämpeneminen, otsonikato, elinympäristön 
saastuminen, uhanalaisuus, alueelliset kehityserot, väestönkasvu) 

 
Arviointi toteutetaan oppilaan hyvän osaamisen tason kuvauksen perusteella 9. 
luokan päättyessä (kts. valtakunnallinen opetussuunnitelma). 
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7.9 Fysiikka ja kemia  

 

VUOSILUOKAT 5–6 

 
Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja ko-
kemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimuk-
set, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Opiskelun tulee 
innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja tur-
vallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja 
toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa op-
pilaan toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. 
 
TAVOITTEET  
Oppilas oppii 

 työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 
noudattamaan annettuja ohjeita 

 tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohti-
maan tiedon luotettavuutta 

 tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luon-
nonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita 

 tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eliöi-
den, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia  

 käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa 
fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä  

 ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT  
Energia ja sähkö 

 lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla sekä sähköturvallisuus 

 erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavarat 
 
Luonnon rakenteet 

 Maan vetovoima ja kitka sekä voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä  

 turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen 

 Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä sekä Aurinkokunnan rakenne ja tähti-
taivas  

 
Aineet ympärillämme 

 ilman koostumus ja ilmakehä 

 veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena, luonnonvesien tutkiminen sekä veden 
puhdistaminen 

 maaperästä saatavien aineiden luokittelu sekä aineiden erotusmenetelmiä 

 elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö ja kierrätys sekä nii-
den turvallinen käyttö 

 vaikuttavat aineet päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Luonnon tutkimisen taidot  

Oppilas 

 osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudat-
taa annettuja ohjeita 

 osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa 
havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan 
ja niiden muutoksiin 

 osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan 
esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden omi-
naisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella 
on, sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai pysäyttää 

 osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän 
aineen liukenemiseen  

 osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden 
ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa  

 osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien 
tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. 

 
Energia ja sähkö 

Oppilas 

 tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä 
käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen 

 tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä 
osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.  

 
Luonnon rakenteet 
Oppilas 

 osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja 
vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä  

 osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumi-
sessa ja liikenteessä 

 tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, 
Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä ha-
vaintoja tähtitaivaasta 

 osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä. 
 
Aineet ympärillämme 

Oppilas 

 tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä 
ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä  

 osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan 

 osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia 
merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, 
kiteytystä ja seulomista   

 tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elin-
kaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi happamuut-
ta  
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 tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne 
ovat haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista.  
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FYSIIKKA 
 

VUOSILUOKAT 7–9 
 
Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysii-
kasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankin-
nan taitoja.  
 
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset 
sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista 
edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden tehtävänä on auttaa oppi-
lasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä 
käsitteitä, periaatteita ja malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja 
ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun. 
 
Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämi-
seen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetus 
antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuu-
luvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ym-
märtämään fysiikan ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristös-
sä ja yhteiskunnassa. 
 
Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen maail-
mankuvan muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja erityisesti 
energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.  
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa  

 luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekeminen ja ongelmien hahmottaminen 

 havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin 
esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista myös 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen 

 suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja va-
rioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riippu-
vuuksia 

 muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä sekä 
tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta 

 käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaali-
sia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

 arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta 

 käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennustei-
den tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 

 tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, erilai-
sia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden 
syy-seuraussuhteita. 
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AIHEKOKONAISUUDET 
Fysiikka on rakenteellinen, kokeileva luonnontiede. Tavoitteena on, että oppilas 
oppii etsimään ratkaisuja ongelmiin oppiaineelle tyypillisillä tavoilla. Tarkemmat 
tavoitteet ilmenevät valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista. Niiden 
saavuttamista voidaan arvioida peilaamalla saavutettuja tuloksia päättöarvioin-
nin kriteereihin. 

 
1. Ihmisenä kasvaminen 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas oppii 

 käyttämään omaa oppimistyyliään 

 toimimaan aktiivisesti ryhmän jäsenenä 

 kokeilemaan rohkeasti 

 tunnistamaan riskitekijöitä 

 käyttämään omia vahvuuksiaan 

 suhtautumaan kriittisesti annettuun tietoon 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas oppii 

 kansainvälistä suurekieltä 

 käyttämään kansainvälisiä tietoverkkoja 

 tieteen historiaa 
 

3. Viestintä ja mediataito 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas oppii 

 hankkimaan tietoa monipuolisesti 

 monenlaisia raportointitapoja, esim. graafinen esitys, taulukointi, julisteet, 
suullinen esitelmä 

 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas 

 tottuu työskentelemään ryhmässä 

 oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintoja, esim. jäte-, vesihuolto, energi-
an tuottaminen 

 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas 

 saa valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas oppii 

 noudattamaan turvallisuusohjeita 

 ymmärtää fysiikan lakien merkityksen liikenteessä 
 
7. Ihminen ja teknologia 
Fysiikkaa opiskellessaan oppilas oppii ymmärtämään oman elämänympäristön 
teknologian toimintaperiaatteita 
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7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT 
Värähdys- ja aaltoliike 

 erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt sekä aaltoliikkeen synty ja 
vastaanottaminen sekä havaitseminen, heijastuminen ja taittuminen sekä 
niihin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait 

 äänen ja valon merkitys ja sovellukset  

 optisten laitteiden toimintaperiaatteita 
 
Luonnon rakenteet 

 luonnon rakenteet ja mittasuhteet 
 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKALLA 
Värähdys- ja aaltoliike 
Oppilas  

 tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliik-
keen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen 

 tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille 
ominaisia ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaa-
vien suureiden avulla  

 osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mal-
lina käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimin-
taa 

 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, 
esimerkiksi melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa. 

 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa  

 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi 
taulukkojen ja graafisen avulla sekä tulkita niitä 

 
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT 
Liike ja voima 

 vuorovaikutus ja niistä syntyvät voimat sekä niistä aiheutuvat liike- ja tasa-
painoilmiöt sekä niiden esiintyminen ympäristössä 

 liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit 

 voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho 
 
Lämpö 

 kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä 
niiden kuvaaminen tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja laeilla sekä lämpöilmi-
öiden merkitys ja sovellukset  

 energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8. LUOKALLA 

 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa  

 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä 
suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa 
asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi 
taulukkojen ja graafisen avulla sekä tulkita niitä 
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 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä 
tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista 
tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

 osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia 
suureita, kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 

 osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mit-
taustuloksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä 
koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai 
ajan arviointiin ja laskemiseen 

 ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimin-
taperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovel-
luksia 

 osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja 
osaa selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla ainei-
den tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja 
kuumailmapallon toiminnan 

 tuntee työn ja energian välisen yhteyden 

 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan 

 tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmi-
öitä ja osaa tulkita niitä 

 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappa-
leen lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla  

 osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen 
lakeja tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöil-
miöitä. 

 
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT 
Sähkö 

    kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat 

 tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden soveltaminen tur-
vallisesti jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa 

 sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa sekä sähkön 
käyttö kotona  

 
Luonnon rakenteet 

 radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus 
elolliseen luontoon sekä säteilyltä suojautuminen 

 rakenneosien välisissä prosesseissa rakenneosia koossa pitävät vuorovaiku-
tukset sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8  
Luonnon tutkimisen taidot  
Oppilas 

 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa  

 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella 
yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai 
päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 
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 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen 
ja graafien avulla sekä tulkita niitä 

 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedon-
hankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

 
Liike ja voima 
Oppilas  

 osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, 
kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 

 osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksis-
ta sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden 
tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen 

 ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaat-
teen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

 osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää 
niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää 
tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

 tuntee työn ja energian välisen yhteyden 

 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan. 
 

Värähdys- ja aaltoliike 

Oppilas  

 tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen syn-
nyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen 

 tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia 
ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla  

 osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttä-
en erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa 

 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi 
melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa 

Lämpö 

Oppilas  

 tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa 
tulkita niitä 

 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen läm-
penemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla  

 osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tar-
kastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä. 

Sähkö 

Oppilas  

 osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön 
periaatteet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuk-
sia  
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 ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuk-
sien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toimin-
nasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina 

 tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä 

 tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa 
selittää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten 
hyötyjä ja haittoja.  

Luonnon rakenteet 

Oppilas  

 tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia,  pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaa-
rattomista ja osaa suojautua säteilyltä   

 hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa 
havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla  

 osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuo-
rovaikutus ja säteily 

 ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian 
muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamises-
sa. 
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KEMIA 
 
VUOSILUOKAT 7–9 
 
Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta 
ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedon-
hankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle per-
soonallisuuden kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta 
välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee 
antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian 
tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta ympäristöstään. 
 
Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön 
liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään ilmiöiden tulkit-
semiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden 
mallintamiseen kemian merkkikielellä.  Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmotta-

maan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, peri-
aatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja se-
kä innostaa oppilasta kemian opiskeluun.  
 
TAVOITTEET  
Oppilas oppii  

 työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  

 käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetel-
miä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merki-
tystä 

 tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja esittämään tuloksia  

 aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merki-
tyksen luonnolle ja ympäristölle 

 tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyt-
tämään niitä 

 aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja  

 kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla 

 soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 

 tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskun-
nalle.  

 
AIHEKOKONAISUUDET 
Kemia on kokeellinen luonnontiede.  Tavoitteena on, että oppilas oppii tutkimaan 
kemian tieteenalaan liittyviä asioita sille tyypillisillä tavoilla.  Tarkemmat tavoit-
teet ilmenevät valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteista.  Niiden saavut-
tamista voidaan arvioida peilaamalla saavutettuja tuloksia päättöarvioinnin kri-
teereihin. 
 
1. Ihmisenä kasvaminen 
Kemiaa opiskellessaan oppilas oppii 
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 toimimaan aktiivisesti ryhmän jäsenenä 

 kokeilemaan rohkeasti 

 tunnistamaan riskitekijöitä 

 käyttämään omia vahvuuksiaan 

 suhtautumaan kriittisesti annettuun tietoon 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Kemiaa opiskellessaan oppilas oppii 

 kansainvälistä kemian merkkikieltä 

 käyttämään kansainvälisiä tietoverkkoja 

 tieteen historiaa 
 
3. Viestintä ja mediataito 
Kemiaa opiskellessaan oppilas oppii 

 hankkimaan tietoa monipuolisesti 

 monenlaisia raportointitapoja, esim. taulukointi, julisteet, suullinen tai kirjalli-
nen esitelmä 

 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Kemiaa opiskellessaan oppilas  

 tottuu työskentelemään ryhmässä 

   oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintoja, esim. jäte- ja vesihuolto, ener-
gian ja sähkön tuottaminen 

 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Kemiaa opiskellessaan oppilas 

 tutustuu aineiden elinkaariin 

 ymmärtää kierrätyksen merkityksen 

 saa valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
Kemiaa opiskellessaan oppilas oppii 

 noudattamaan turvallisuusohjeita 

 käsittelemään kemikaaleja turvallisesti 
 
7. Ihminen ja teknologia 
Kemiaa opiskellessaan oppilas oppii 

 kemian merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

 että teknologia perustuu myös kemiaan 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
7. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT 
Ilma ja vesi 

 ilmakehän aineet  

 vesi ja veden ominaisuuksia 

 aineiden paloherkkyys, palamisreaktio 
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Raaka-aineet ja tuotteet 

 maankuoresta saatavia alkuaineita 

 alkuaineiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä 
reaktionopeuksien vertailu 

 
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 7. LUOKALLE 
Oppilas 

 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 

 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, 
jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotetta 

 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 

 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiötä luonnossa ja 
ympäristössä, esimerkiksi veden kiertokulku 

 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja 
yhteiskunnalle, esimerkiksi palaminen ja tulipalon sammutus 

 tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja 
vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi hiilimonoksidi eli 
häkä  

 osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja 
kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi olomuodon muutoksia  

 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja 
yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi 
metallit ja epämetallit 

 osaa kuvata atomia 

 osaa tulkita kemiallisia merkkejä ja joitakin kemiallisia kaavoja 

 
8. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT 
Ilma ja vesi 

 ilmakehän aineiden merkitys ihmiselle ja luonnolle 

 liuosten happamuus ja emäksisyys 

 palamisreaktion kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä palamistuotteiden 
ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä 

 
Raaka-aineet ja tuotteet 

 tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden 
ominaisuuksia sekä tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys 

 sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset 

 reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden 
tasapainottaminen 

 alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, ominaisuuksien ja rakenteiden 
selittäminen atomimallin tai jaksollisen järjestelmän avulla 

 
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 8. LUOKALLE 
Oppilas 

 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 

 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, 
jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja 
syntyneen vesiliuoksen happamuutta 
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 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 

 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiötä luonnossa ja 
ympäristössä, esimerkiksi kasvihuoneilmiö ja happamoituminen 

 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja 
yhteiskunnalle, esimerkiksi korroosion ja korroosiolta suojaamisen 
merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

 tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja 
vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten 
polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja 

 tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä 
niiden tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä 
valintoja kuluttajana 

 osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja 
kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi olomuodon muutoksia, happamuutta, 
sähkönjohtokykyä 

 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja 
yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi 
epäjalot ja jalot metallit, happamat ja emäksiset aineet 

 osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja 
käyttäen 

 osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen 
palamisreaktion yhtälön 

 osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman 
elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa 
järjestelmässä 

 
9. LUOKAN KESKEISET SISÄLLÖT 
Elollinen luonto ja yhteiskunta (Vaihtoehtoisesti osa voidaan opiskella jo 8. 
luokalla) 

 fotosynteesi ja palaminen, energialähteet 

 orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten 
alkoholit ja karboksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja käyttö 

 hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita  

 hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys 
ravintoaineina sekä teollisuuden raaka-aineina 

 pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit 

 
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 9. LUOKALLA 
Oppilas 

 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 

 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, 
jossa tutkitaan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja 
syntyneen vesiliuoksen happamuutta 

 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 

 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiötä luonnossa ja 
ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja 
happamoituminen 
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 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja 
yhteiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon 
energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen 
rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

 tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja 
vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten 
polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja 

 tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä 
niiden tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä 
valintoja kuluttajana 

 osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja 
kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi olomuodon muutoksia, happamuutta, 
sähkönjohtokykyä 

 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja 
yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi 
epäjalot ja jalot metallit, happamat ja emäksiset aineet 

 osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja 
käyttäen 

 osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen 
palamisreaktion yhtälön 

 osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman 
elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa 
järjestelmässä 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8  
Oppilas 

 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä  

 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutki-
taan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen 
happamuutta  

 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 

 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäris-
tössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen 

 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimer-
kiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja 
korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

 tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia 
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita 
ja raskasmetalleja  

 tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuottei-
ta ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttu-
jana  

 osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmi-
öitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia  

 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luo-
kittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit  
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 osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen 

 osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion 
yhtälön  

 osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren 
rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä 
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7.10 Terveystieto 

    

VUOSILUOKAT 7−9    
 
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen 
tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. 
Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä oh-
jaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. 
 
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaali-
seksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavas-
ta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia 
oman sekä toisten terveyden edistämiseksi.  
 
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. 
Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen 
elämänkulku. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtai-
set ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehite-
tään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään tervey-
den ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa. 
 

Terveystiedossa on runsaasti tiedollista oppiainesta, jonka omaksumista helpot-
taa oppilaslähtöinen käsittelytapa. Terveystapojen omaksumiseen vaikuttavat 
merkittävästi tiedon lisäksi terveyttä ja omaa hyvinvointia koskevat asenteet ja 
arvot. Vuorovaikutteiset opetusmenetelmät antavat mahdollisuuden pohtimi-
seen, vertailuun ja keskusteluun omaan elämään liittyvistä havainnoista sekä 
kehityksestä suhteessa vertaisryhmään. Myönteinen ja hyväksyvä ilmapiiri lisää 
rohkeutta osallistua keskusteluun ja sitä kautta vahvistaa itsetuntoa. Työskentely 
sisältää käytännönläheisiä ja toiminnallisia työtapoja. Oppilas tutustuu oman 
koulunsa sekä Siilijärven kunnan terveys- ja hyvinvointipalveluihin. Opetuksen 
järjestämisessä tehdään moniammatillista yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. 

 
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–4 osana ympäristö- ja luonnontieto- oppiaineryh-
mää, vuosiluokilla 5–6 osana biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiai-
neena vuosiluokilla 7–9. Terveystiedon opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muo-
dostuu kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Terveystie-
don sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskunta-
opin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyö-
tä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa. 
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TAVOITTEET 
 

Terveystiedon yleiset tavoitteet 
 

Aihekokonaisuus 

Oppilas oppii  

 tuntemaan ihmisen kasvun, kehityk-
sen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja 
oppii ymmärtämään nuoruuden fyy-
sistä, psyykkistä ja sosiaalista kehi-
tystä 

 ymmärtämään yhteisöllisyyden, ih-
missuhteiden sekä keskinäisen huo-
lenpidon merkityksen ihmisten hyvin-
voinnissa 

 ymmärtämään itseään ja ihmisten eri-
laisuutta sekä terveyteen, vammai-
suuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja 
ja näkemyksiä 

 kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä 
edistäviä ja sairauksia aiheuttavia 
keskeisiä tekijöitä sekä tunnistamaan 
ja pohtimaan terveyteen ja turvalli-
suuteen liittyviä valintoja  

 huolehtimaan itsestään ja ympäristös-
tään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn 
ja avun tarpeen sekä toimimaan tar-
koituksenmukaisesti terveyteen, sai-
rauteen ja turvallisuuteen liittyvissä ti-
lanteissa 

 tunnistamaan, ymmärtämään ja kehit-
tämään terveydelle ja hyvinvoinnille 
tärkeitä selviytymisen taitoja 

 arvioimaan ympäristön, elämäntavan 
ja kulttuurin sekä median merkitystä 
turvallisuuden ja terveyden näkökul-
masta 

 käyttämään terveyteen ja sairauteen 
liittyviä käsitteitä ja tiedonhankinta-
menetelmiä ja hyödyntämään niitä 
terveyden edistämiseksi 

 ymmärtämään sääntöjen, sopimusten 
ja luottamuksen merkityksen yhteisö-
jen kuten perheen, koulun, vertais-
ryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 
edellytyksenä. 

 

 Ihmisenä kasvaminen 
 
 
 

 Ihmisenä kasvaminen 

 Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys 

 

 Ihmisenä kasvaminen 
 

 
 

 Turvallisuus ja liikenne 
 
 
  

 

 Turvallisuus ja liikenne 
 
 

 
 
 

 Kulttuuri-identiteetti ja kan-
sainvälisyys 

 Viestintä ja mediataito 
 

 Viestintä ja mediataito 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ihmisenä kasvaminen 
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Oppilas oppii  

 tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmär-
tämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 

 ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merki-
tyksen ihmisten hyvinvoinnissa 

 ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sai-
rauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä 

 kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöi-
tä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja  

 huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tar-
peen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen 
liittyvissä tilanteissa 

 tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä sel-
viytymisen taitoja 

 arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuu-
den ja terveyden näkökulmasta 

 käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja 
hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi 

 ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten 
perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Kasvu ja kehitys 

 ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema 

 fyysinen kasvu ja kehitys: vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus, terveyttä edistävä 
liikunta, ravitsemus ja terveys 

 psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset 
suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino 

 sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön velvoitteet ja vastuu yh-
teisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito   

 nuoruuden kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita, kehittyvä seksuaalisuus 

 omasta terveydestä huolehtiminen   
 
Terveys arkielämän valintatilanteissa 

 ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja erityisruo-
kavaliot  

 tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat 

 ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen 

 seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät arvot ja 
normit 

 tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen, itsehoi-
to  

 liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet, tapaturmat ja 
ensiapu 

 
Voimavarat ja selviytymisen taidot 

 terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat 

 tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, vuorovaikutustaidot 

 kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen  



 114 

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri 

 kansantaudit 

 ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri ja terveys 

 keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ 

 lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädän-
tö  
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Ehdotus keskeisistä tavoitteista ja oppisisällöistä vuosiluokittain 
 
1. Kasvu ja kehitys 
Oppilas  

 tuntee kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtä-
mään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 

 ymmärtää terveiden elämäntapojen vaikutuksen kasvuun ja kehitykseen 

 oppii arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia tekijöitä sekä 
pohtimaan terveyteen liittyviä valintoja 

 

7.lk 8.lk 9.lk 

Mitä terveys on? 
Murrosiän fyysiset, psyykki-
set ja sosiaaliset muutokset 
Henkilökohtainen hygienia 

Elämäntapojen ja valinto-
jen vaikutukset terveyteen 
Unen ja levon merkitys 

 

Ihmisen elämänkulku 
syntymästä kuolemaan 
Terveyden ja hyvin-
voinnin tulevaisuuden 
näkymät ja uhkatekijät 

 
 
 

2. Ravinnon merkitys terveydelle 
Oppilas tuntee terveellisen ja monipuolisen ravitsemuksen perusteet ja ymmär-
tää ravitsemuksen merkityksen terveydelle. 

 

7.lk 8.lk 9.lk 

Ravitsemussuositukset, ate-
rioiden päivittäinen rytmitys 
ja energian tarve terveyden 
ja hyvinvoinnin kannalta, 
täydentäen kotitalouden 
opetusta. 

Osteoporoosin ehkäisy 
Kauneusihanteet 
Syömishäiriöt 

Omien ruokailutottumus-
ten arviointi 
Erityisruokavaliot 
Ravinto ja media 

 
 
 

3. Liikunnan merkitys terveydelle 
Oppilas oppii 

 miksi ja miten kannattaa liikkua terveyden ylläpitämiseksi 

 ymmärtämään fyysisen kunnon merkityksen ihmisen terveydelle 
 

7.lk 8.lk 9.lk 

Liikunnan vaikutukset ter-
veyteen 
Kestävyys- ja lihaskuntohar-
joittelu 

Lihastasapaino ja ryhti 
Venyttely 
Nopeus- ja taitoharjoittelu 

Oman liikuntaohjelman 
laatiminen 
Terveysliikunta 
Liikunta elämäntavaksi 
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4. Psyykkinen ja sosiaalinen terveys 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta 

 toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä 

 pohtimaan läheisten ihmissuhteiden merkitystä ja tietää keinoja oman sekä 
muiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi  

 edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavas-
ti 

 

7.lk 8.lk 9.lk 

Itsetuntemus 
Tunteiden tunnistaminen ja 
niihin suhtautuminen tilantee-
seen sopivalla tavalla 
Tunteiden ilmaiseminen 
Kuuntelemisen taito 
Koulukiusaaminen / henkinen 
turvallisuus 

Sosiaaliset suhteet 
Perheen ja ystävien mer-
kitys 
Ristiriitojen selvittäminen 
Vastuut ja velvollisuudet 

 

Mielenterveyttä tuke-
vat asiat 
Mieltä painavista asi-
oista puhuminen 
Henkinen tasapaino 
Kriisit ja niistä selviy-
tyminen 
Kansalaisjärjestöjen 
työ 

 

 
 
 

5. Nuoren kehitys ja seksuaalisuus 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään seksuaalisuuden merkityksen 

 seksuaalisen kasvun ja kehityksen muutokset murrosiässä 

 tuntemaan seksuaaliterveyden ja vastuullisen seksuaalikäyttäytymisen pe-
rusteet 

 

7.lk 8.lk 9.lk 

Seksuaalisuus 
Seksuaalisen kehityksen eri-
tyispiirteet ja tarpeet 

 

Nuorten seksuaaliset oi-
keudet  
Seurustelu 
Turvaseksi ja ehkäisy 
Seksuaalirikoslaki 

Raskauden keskeyt-
täminen 
Seksuaalisuuden 
moninaisuus 
Sukupuolitaudit 
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6. Päihteet 
Oppilas oppii 

 pohtimaan päihteiden käytön kokeiluja, syitä ja seurauksia 

 tuntemaan päihteet ja niiden käytön vaikutukset terveyteen 

 tuntemaan päihteisiin liittyvän lainsäädännön 

 arvioimaan median välittämää kuvaa päihteistä 
 

7.lk 8.lk 9.lk 

Mielihyvä ja riippuvuus 
Tupakka, alkoholi, imppaa-
minen 
Tupakka- ja alkoholilainsää-
däntö 

Huumeet 
Huumausainelaki 

 

Päihteet ja media 

 
 
 

7. Sairaudet ja omasta terveydestä huolehtiminen  
Oppilas oppii 

 tunnistamaan tavallisimpia nuorten vaivoja, ennaltaehkäistä ja hoitaa niitä 

 yleisimpiä suomalaisia kansantauteja, niiden oireita ja hoitokeinoja sekä sai-
rauksien ennaltaehkäisyä   

 tuntemaan koulunsa sekä Siilinjärven kunnan terveys- ja hyvinvointipalvelut 
ja osaa tarvittaessa hakeutua niihin 

 arvioimaan ympäristön merkitystä terveyden kannalta 
 

7.lk 8.lk 9.lk 

Nuorten tavalliset vaivat ja it-
sehoito 
Koulun terveydenhuolto 

Tavalliset nuorten sairau-
det 
Lääkkeiden tarkoituksen-
mukainen käyttö 

 

Puutos- ja tartun-
tataudit 
Kansantaudit 
Kunnan terveys-
palvelut 
Terveyttä edistä-
vä ympäristö 
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8. Turvallisuus ja liikenne  
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuus sisältyy keskeisesti terveystiedon op-
piaineeseen.  
Oppilas oppii 

 tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaa-
ratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi kotona, kou-
lussa ja vapaa-aikana 

 toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti liikenteessä 
 

7.lk 8.lk 9.lk 

Kodin turvallisuus 
Kevyen liikenteen sään-
nöt 
Koulumatkan ja kouluym-
päristön vaarapaikat 

Turvallisesti mopolla, ve-
sillä ja jäällä 
Päihteet ja liikenne 

Toiminta vaaratilan-
teissa 

 
 
 

9. Tapaturmat ja ensiapu 
Oppilas oppii 

 antamaan tilanteen vaatimaa ensiapua 

 toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 
 

7.lk 8.lk 9.lk 

Auttamisvelvollisuus 
Hätäensiapu 

Ensiapua eri tilanteissa Toiminta erilaisissa 
onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa 
sekä tarvittavan 
ensiavun sovelta-
minen niissä 

 



 119 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSET LUOKKA-ASTEITTAIN 
 

7. luokka 
Oppilas 

 tietää terveyden muodostuvan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoin-
nin osa-alueista ja osaa tarkastella niitä murrosiän muutosten yhteydessä 

 tietää liikunnan terveysvaikutuksia 

 osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia tunteita ja niiden syitä sekä antaa esimerk-
kejä siitä, miten tunteisiin perustuvaa käyttäytymistä voidaan säädellä tilan-
teeseen sopivalla tavalla 

 tietää murrosiän seksuaalisen kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita 

 osaa kuvata ja pohtia päihteisiin liittyvää riippuvuutta ja tietää tupakan ja al-
koholin terveysriskejä 

 tietää, miten tavallisimpia vaivoja ja oireita voi itse hoitaa  

 osaa nimetä kodin ja kouluympäristönsä turvallisuusriskejä ja tietää kevyen 
liikenteen sääntöjä 

 osaa kuvata tai esittää, miten hätäensiapua annetaan  
 
8. luokka 
Oppilas 

 osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin 

 tietää tavallisimmat syömishäiriöt ja niiden taustat sekä osaa selittää, miten 
ravinto ja liikunta vaikuttavat luustoon 

 osaa määrittää hyvän ryhdin perusteita 

 osaa kuvata keinoja selvittää ristiriitatilanteita sosiaalisissa vuorovaikutus-
suhteissa 

 tietää seksuaaliterveyden perusteita ja raskauden ehkäisyn merkityksen ja 
menetelmiä 

 osaa kuvata ja pohtia huumeiden käyttöön liittyviä terveysriskejä sekä käytön 
syitä ja seurauksia  

 tietää yleisimpiä nuorten sairauksia ja lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käy-
tön perusteet 

 tuntee liikenneturvallisuuden pääperiaatteet 

 osaa kuvata tai esittää ensiapua erilaisissa tilanteissa kuten esim. tuki- ja lii-
kuntaelinten vammoissa  

 
9. luokka 
Oppilas 

 tietää elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden 
näkökulmasta 

 osaa arvioida kriittisesti median välittämää ihmiskuvaa 

 osaa arvioida terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä tekijöitä 

 osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 

 tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä 

 osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa 
toimitaan 

 tietää oman kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja 
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Oppiaineen arviointi 
Terveystiedon arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kuvata, 
miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Arvioinnin kohteena on oppi-
laan aktiivinen osallistuminen sekä opiskelu. Arvioinnissa huomioidaan yksilöll i-
nen ja monipuolinen työskentely sekä suoriutuminen ja kehittyminen tavoitteiden 
eri osa-alueilla. 
 
Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi päiväkirjatyöskentelyä, portfoliota tai 
itsearviointia, johon on liitetty opettajan arviointi. Opiskelun aikaisella arvioinnilla 
pyritään ohjaamaan ja kannustamaan oppilasta sekä kehittämään hänen edelly-
tyksiään elämäntapojensa arviointiin. Oppilaan terveyskäyttäytyminen ei ole ar-
vioinnin kohteena. Opettajan palautteen tulee kuitenkin kohdistua oppimisen ja 
edistymisen lisäksi myös oppilaan terveystottumuksiin ja tekemiin valintoihin 
kannustavalla ja ohjaavalla tavalla.  
 
Oppilaan edistymistä ja työskentelyä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman 
tavoitteisiin ja valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa olevaan päättö-
arvioinnin kriteereihin arvosanalle 8. 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Kasvu ja kehitys 

Oppilas 

 tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella 
niitä terveyden näkökulmasta 

 osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä 
terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan ter-
veysvaikutuksia  

 osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa 
esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista 

 tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään 

 osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata nii-
den mahdollisia ratkaisuja.  

 
Terveys arkielämän valintatilanteissa 

Oppilas 

 tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja mene-
telmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 

 osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, 
huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syi-
tä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä 

 tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön 
esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta  

 osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden 
ehkäisyä pääpiirteissään 

 tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa 
vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua. 
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Voimavarat ja selviytymisen taidot 

Oppilas 

 osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa 
esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan 
säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla 

 osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksen-
mukaisen käytön perusteet 

 osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esi-
merkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja 

 osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvi-
oida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä. 

 
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri 
Oppilas 

 tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä 

 osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä 
keinoista omassa lähiympäristössään  

 tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua 
niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituksenmukai-
sesti  

 osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuk-
sia koskevaa lainsäädäntöä.   
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7.11 Uskonto 

 
KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 
 
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan 
oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsi-
tellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa 
korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katso-
muksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. 
 
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista 
hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa val-
miuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Ope-
tuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
 
     Opetuksen tavoitteena on 

 perehdyttää omaan uskontoon 

 perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen  

 tutustuttaa muihin uskontoihin  

 auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä 

 kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.  
 
 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 
 

Evankelisluterilainen uskonto  
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuut-
ta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena il-
miönä. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuuriin vaikuttavana pohjavir-
tana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä val-
miutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteis-
kunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. 
 
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuk-
sia joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamisen. 
Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa 
yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen 
yleissivistys. 
 
Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osallistu-
maan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän perusteella 
oppilasta ei voida velvoittaa osallistuman jumalanpalvelukseen tai muuhun us-
konnolliseen tilaisuuteen. Koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia päivänava-
uksia. 
 
Opetuksen tavoitteena on 

 perehdyttää omaan uskontoon 

 perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen 
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 tutustua muihin uskontoihin 

 auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä 

 kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuut-
ta 

 
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas 
monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja 
kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon 
merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskun-
nissa ja kulttuureissa. uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tun-
temista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia. Opetuksen ta-
voite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
Opetussuunnitelman kaikki seitsemän aihekokonaisuutta (lukuun ottamatta kuu-
detta aihekokonaisuutta) sisällytetään uskonnon kaikille vuosiluokille (1-9) otta-
en huomioon oppilaiden vuosiluokka ja suoritustaso.  

 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuoli-
sesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta kes-
keisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen 
sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite 
on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.  
 
 

VUOSILUOKAT 1−5 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1−5 on aineksien 
tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan 
oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, 
perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuu-
teen. 

 
Oppilas 

 oppii luottamusta elämään ja itseensä 

 tutustuu luomiskertomukseen 

 tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin 

 oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren 

 tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 

 tutustuu ortodoksisuuteen 

 oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista 
sekä kristillisen etiikan soveltamista 

 
VUOSILUOKKA 1 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Eettisyyteen kasvattaminen 
Oppilas 

 pohtii oikeaa ja väärää arkielämästä nousevien eettisten kysymysten pohjalta 
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 ottaa vastuuta itsestään, tehtävistään ja toisista ihmisistä 

 suhtautuu suvaitsevaisesti erilailla uskoviin ihmisiin 

 anteeksi antaminen, anteeksi saaminen 

 kultainen sääntö 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

 minun juureni; perheeni ja suvun arvoja ja perinteitä 

 toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus 

 teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
 
Luterilaisen kirkon elämä 
Oppilas tutustuu kotiseurakuntaan ja sen toimintaan; 

 kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja 

 seurakunnan keskeisiä toimintoja kuten jumalanpalvelus ja kirkolliset toimi-
tukset  

 tutustuminen seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön 

 hengelliset laulut ja virret 
 
VUOSILUOKKA 2 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Luottamus ja turvallisuus 

 oppilas pohtii omista kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja 
kuolemaan liittyviä asioita 

 oppilaan käsitys Jumalasta Luojana ja rakastavana Taivaan Isänä vahvistuu 

 tutustuu Jeesuksen opetuksiin Jumalan huolenpidosta 
 
Eettisyyteen kasvattaminen 
Oppilas pohtii 

 elämiseen liittyviä kysymyksiä 

 oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

 minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä 

 toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus 

 teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 

 suvaitsevaisuus, tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöi-
hin, jotka liittyvät oppilaiden elämään 

 
Luterilaisen kirkon elämä 

 kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja 

 luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta. armosta, pelastuksesta ja Raamatusta 

 hengelliset laulut ja virret 

 tutustuminen seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön 
 
TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 3-5 
Oppilas 

 oppii luottamusta elämään ja itseensä, pyrkii kohtaamaan rohkeasti tulevai-
suuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä 

 tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin 
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 tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 

 oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren 

 tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 

 oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista 
sekä kristillisen etiikan soveltamista 

 osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
VUOSILUOKKA 3 
Luottamus ja turvallisuus 

 Oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuole-
maan liittyviä asioita 

 kristillinen käsitys Jumalasta(Jumala Isänä ja Luojana) ja Jumalan tahdosta 
ihmisen elämässä, Herran siunaus 

 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

 toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus 

 teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

 alku- ja patriarkkakertomuksia 

 matka Egyptistä luvattuun maahan 

 kirkkovuoden teksteihin tutustuminen 
 
Eettisyyteen kasvaminen 

 ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 

 kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja kymmenen käskyä 

 yhdessä elämisen kysymyksiä ja oikeudenmukaisuus 
 
Luterilaisen kirkon elämä 

 seurakunta oppilaan elämässä 

 luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta armosta, pelastuksesta ja Raamatusta 

 hengelliset laulut ja virret 
 
VUOSILUOKKA 4 
Luottamus ja turvallisuus 

 oppilaiden kokemuksia ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan 
liittyviä asioita 

 Jeesuksen opetuksia huolenpidosta; Isä meidän, lähetyskäsky 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

 elämän kunnioittaminen 

 suvaitsevaisuus 

 lähimmäisenrakkaus 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

 elämää luvatussa maassa; profeettojen ja kuninkaiden aika 

 Raamatun alkukertomukset; elämän synty 

 kirkkovuoden teksteihin tutustuminen 
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Eettisyyteen kasvaminen 

 yhdessä elämisen kysymyksiä ja oikeudenmukaisuus 

 ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 

 kultainen sääntö 

 rehellisyys 
 
Luterilaisen kirkon elämä 

 tutustuminen seurakunnan keskeisten toimitusten sisältöön ja niiden merki-
tykseen ihmisten elämässä 

 tutustuminen jumalanpalveluksen perusrakenteeseen 

 kirkkorakennus 

 hengelliset laulut ja virret 
 
VUOSILUOKKA 5 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 

 Uskonnon ja katsomusten vapaus 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

 tutustuminen Raamatun rakenteeseen ja syntyyn; Raamattu Jumalan sana-
na ja kristittyjen ohjenuorana 

 Jeesuksen keskeiset opetukset ja niiden sanoman ymmärtäminen; rakkau-
den kaksoiskäsky ja Jeesuksen vuorisaarna 

 
Luterilaisen kirkon elämä 

 kirkkovuoden juhlakalenterin kokonaisvaltainen oppiminen 

 hengelliset laulut ja virret 
 
Eettisyyteen kasvaminen 

 kymmenen käskyn merkitys omassa elämässä 

 yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden kysymykset 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kir-
kosta ja osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen  

Oppilas 

 tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 

 tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakun-
nan 

 tietää Suomen evankelis-luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja 
tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä. 

 
Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä  

Oppilas 

 ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta 

 tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia 

 näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään. 
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Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 

Oppilas 

 hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta 

 osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 

 pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan. 
 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 

Oppilas 

 kykenee eettiseen pohdintaan 

 tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon 
omassa elämässään. 

 
 

VUOSILUOKAT 6−9 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja 
laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja 
merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyk-
sen rakentumista. 
 

Ihmisenä kasvaminen on myös uskonnon opetuksen ydintehtävistä. Maailman-
katsomusten ja vakaumuksellisten asioiden opetuksessa otetaan huomioon op-
pilaan oma vakaumus ja sen kehittymisen mahdollisuus. uskonnon opetukseen 
osallistuva oppilas saa oman kulttuuri-identiteettinsä muovautumiseen vaikutta-
via tietoja ja kokemuksia oman kulttuurinsa uskonnollisesta perinteestä. Oppi-
laan kasvua edistää erilaisten katsomusten ja mielipiteiden kohtaaminen niin 
oppimateriaaleissa kuin omassa oppimisympäristössä. Kansainvälistyvässä 
maailmassa oman kulttuurin ulkopuolisten uskontojen ja traditioiden tuntemus 
on tärkeää. Ympäristöön, lähimmäisiin ja kestävään tulevaisuuteen liittyvät ky-
symykset ovat etiikan alueen keskeistä sisältöä, jota käsitellään opetuksessa 
oppilaan kehitystason mukaisesti. 
 
Paikallinen painotus sijoittuu yhdeksännelle luokalle, jossa tutustutaan erityisesti 
ortodoksiseen kirkkoon ja herätysliikkeistä herännäisyyteen. 
 
VUOSILUOKKA 6 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 

 Apostolien teot; kristillisen kirkon synty, alkuvaiheet ja leviäminen Rooman 
valtakunnassa sekä apostoli Paavalin toiminta 

 
Luterilaisen kirkon elämä 

 kotiseurakunnan varhaisnuorisotoiminta 

 hengelliset laulut ja virret 
 
Ympäröivä uskonnollinen maailma 

 suomalainen uskontoperinne 

 uskonto tämän päivän Suomessa 

 uskonnollisia vaikuttajia 

 maailmanuskonnot 

 lähetystyö 
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Eettisyyteen kasvaminen 

 eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja so-
veltaminen 

 lähimmäisen rakkaus ja kristillinen rauhankasvatus 

 murrosiän eettisiä kysymyksiä 
 
7. vuosiluokka 
TAVOITTEET       
Kurssin tavoitteena yleistavoitteiden ohella on, että oppilas 

 saa valmiuksia katsomuksellisten ongelmien käsittelyyn tutustumalla                                                                  
katsomuksellisiin peruskäsitteisiin 

 tunnistaa maailmanuskonnot ja hahmotta niiden sijainnin maailmankartalla 

 tutustuu maailmanuskontojen syntyyn, käsityksiin, tapoihin ja perinteeseen 

 oivaltaa uskonnon ja katsomuksen merkityksen yksityiselle ihmiselle, ryhmäl-
le ja koko kulttuurille 

 tunnistaa uskontojen ja ideologioiden vaikutuksia maailman tapahtumissa ja 
kulttuurissa 

 
OPPISISÄLTÖ 
Maailmanuskonnot 

 uskonto ja katsomus ilmiönä ja tutkimuskohteena 

 Aasiassa syntyneet uskonnot 

 Lähi-idässä syntyneet uskonnot 

 keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen 
elämän pääpiirteet 

 Raamatun merkitys juutalaisuudelle, kristinuskolle ja islamilla 
 
8.vuosiluokka  
TAVOITTEET 
Kurssin tavoitteena yleistavoitteiden ohella on, että oppilas  

 saa valmiuksia eettisten ongelmien käsittelyyn tutustumalla katsomuksellisiin 
ja eettisiin peruskäsitteisiin 

 tutustuu Raamatun syntyyn ja pääsisältöön 

 harjaantuu pohtimaan elämän perimmäisiä kysymyksiä sekä kristinuskon kä-
sityksiä niistä 

 tarkastelee yhdessä keskustellen ja pohtien eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät 
oppilaiden elämänpiiriin ja ajankohtaisiin teemoihin 

 pohtii, mikä on oikein ja mikä väärin, ja tutustuu kristinuskon ja ihmisoikeus-
etiikan tarjoamiin näköaloihin erilaisissa eettisissä ongelmatilanteissa 

 rohkaistuu noudattamaan omaatuntoaan pyrkiessään totuuteen ja ihmisoike-
usetiikan toteuttamiseen elämänkatsomuksellisissa kysymyksissä ja valintati-
lanteissa 

 
OPPISISÄLTÖ 
Raamattu 

 Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä 

 Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta 

 Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä 

 Raamattu kristinuskon pyhänä kirjana 
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 Vanhan testamentin sisältö ja luonne 

 Uuden testamentin sisältö ja luonne 

 Raamatun tutkimus, tulkinta ja käyttö 

 Raamatun vaikutuksia kulttuuriin 
 
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 

 elämän merkitys ja rajallisuus 

 uskon ja tiedon suhde 
 
Ihminen eettisenä olentona 

 eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja so-
veltaminen 

 kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 

 ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana 

 yksilö- ja yhteisöetiikan kysymyksiä kristinuskon ja ihmisoikeusetiikan valos-
sa 

 kristillisen etiikan peruspainotukset  
 
9.vuosiluokka 
TAVOITTEET  
Kurssin tavoitteena yleistavoitteiden ohella on, että oppilas 

 ymmärtää länsimaisen kulttuurin lähtökohtia 

 perehtyy kristinuskon syntyyn, kehitykseen, leviämiseen ja kulttuurimerkityk-
seen 

 tutustuu erityisesti lähiympäristönsä ja muun Suomen kirkolliseen, uskonnol-
liseen ja katsomukselliseen tilanteeseen 

 
OPPISISÄLTÖ 
Kirkko 

 kristinuskon synty, kirkon kehitys sekä antiikin arvojen kohtaaminen vanhalla 
ajalla 

 länsimaisen kulttuurin muotoutuminen kristillisen yhtenäiskulttuurin myötä 
keskiajalla 

 kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekume-
nia 

 kristillisen lähetystyön historia ja nykytilanne 

 uskonpuhdistus, sen tuomat uudistukset ja länsimaisen kulttuurin murros 

 kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään 

 kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti 

 luterilainen usko, kristilliset symbolit 
 
Suomalainen katsomusperinne 

 suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkei-
nen aika 

 yleiskuva suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja orto-
doksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskonnolli-
sia virtauksia sekä uskonnottomuus 

 luterilaisen kirkon nykyinen asema, organisaatio ja toiminta 

 kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne 
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 uskonnonvapaus, sen kehitys ja merkitys 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-
luterilaisesta kirkosta 
Oppilas 

 tuntee Raamatun keskeisen sisällön 

 tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen 
keskeiset vaiheet 

 tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luteri-
laisuuden perusluonteen 

 ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä. 
 
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 

Oppilas 

 ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 
luonnetta 

 tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa 

 tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 

 arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

 tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen 

 hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 

 kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. 
 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 

Oppilas 

 kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 

 tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia. 
 
 

ORTODOKSINEN USKONTO   
 
Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin 
vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä 
hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. 
Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. 
 

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin kuuluu kokemuksellisuus, joka kasvattaa 
oppilasta pyhän kokemiseen. Ortodoksisen ihmiskuvan esikuvina käytetään kir-
kon pyhiä ihmisiä, joiden elämässä Jumalan pyhyys on tullut erityisesti ilmi. 
Opetuksessa korostuvat lisäksi kansainvälisyys, kulttuuri-identiteetti ja vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Teknologian käyttö 
tiedon hankinnassa kehittää jatkuvasti viestintä- ja mediataitoja. 

Ortodoksisen käsityksen mukaan ihminen on Jumalan kuva ja muodostaa lähtö-
kohdan yhteisvastuullisuuden, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiselle. 
Opetuksessa huomioidaan oppilaan kulttuuritausta, kehitystaso ja vahvuudet. 
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Oikeudenmukaisuuden perusteena on tasa-arvo. Ortodoksisuuden yhteisyys ja 
uskon yhteys luovat luontevan perustan ryhmän yhteishengen ja turvallisuuden 
kokemiseen. Ryhmien heterogeenisuus tarjoaa mahdollisuuden oppia työsken-
telemään eri-ikäisten kanssa ryhmässä. Hyvän työrauhan luominen ja sen ylläpi-
täminen ovat edellytys heterogeenisissä ryhmissä toimimiselle. Yhdysluokissa  
(1-6, 7-9) nousevat erityisesti esille turvallisuuskysymykset oppilaiden eri-
ikäisyyden ja eri kehitystasojen vuoksi. Myös opetustilaan ja -paikkaan siirtymi-
sen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Heterogeeniset ryhmät vaativat opettajalta jatkuvasti luovia pedagogisia ratkai-
suja. Ortodoksinen kirkko on ylikansallinen, mutta kansalliset ja kielelliset kult-
tuurierot otetaan huomioon (venäläiset, virolaiset, Venäjän karjalaiset). Varsinkin 
maahanmuuttajien kohdalla opetusjärjestelyihin liittyy vieraan kulttuurin huomi-
oon ottaminen. 

 
 

VUOSILUOKAT 1–5 
 
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja  
kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumi-
seksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien 
ihmisten elämään, ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan 
toimintaan 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin 

 perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja 
oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä 

 tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 
katsomuksiin. 

 
Opetuksen toteuttamisen lähtökohdat vuosiluokilla 1-5 

 perheiden ekumeenisuus 

 Kuopio kirkkokunnan keskuksena ja oma kotikirkko 

 osallistuminen jumalanpalveluksiin 

 ortodoksiseen kirkkomuseoon tutustuminen 

 kirkon työntekijöihin ja heidän tehtäviinsä tutustuminen 

 tietotekniikka ja verkossa olevat ortodoksisen uskonnon oppimisympäristöt 

 opetusryhmien heterogeenisuus ja monikulttuurisuus 

 kiireetön oppimisympäristö heterogeenisessa opetusryhmässä 

 opettajan säännöllinen täydennyskoulutus 
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Vuosiluokat 1-2 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
1. luokka 
Perheeni: 

Oppilas tutustuu ortodoksiseen kirkolliseen perinteeseen perheessä. Hän 
tuntee käsitteet ikoni, ristinmerkki, ruoka- ja iltarukoukset, sekä liturgisesta 
elämästä kasteen, nimenannon ja kodin siunaamisen. Oppilas ymmärtää 
ekumeenisen perheen merkityksen. 

Oma seurakuntani: 
Oppilas tutustuu oman seurakunnan toimintamuotoihin, erityisesti lapsityö-
hön sekä jumalanpalveluksiin erityisesti kirkkomusiikin kautta. Hän tutustuu 
kirkkoon rakennuksena ja ymmärtää kirkon pyhäksi paikaksi. 

Jeesuksen elämä: 
Oppilas tuntee pääkohtia Jeesuksen elämästä suurten juhlien sanoman li-
säksi ja tutustuu Jeesuksen ajan Palestiinan elämään. 

2.luokka 
Jeesuksen elämää: 
     Oppilas tutustuu muutamiin Jeesuksen ihmetekoihin. 
Paastoperinne: 

 Oppilas tuntee paaston perusperiaatteet. Hän tutustuu paastoon eettisten 
kysymysten kautta (anteeksipyytäminen, anteeksiantaminen, ystävyys, lä-
himmäisenrakkaus ja diakoniatyö sekä ehtoollinen ja katumuksen sakra-
mentti). Tarkastelun pohjana on ortodoksinen ihmiskuva. 

Kirkkovuoden juhlat: 
Oppilas tutustuu suurten juhlien perinteeseen ja tapoihin. Kirkkovuoden juh-
lissa huomioidaan perheiden ekumeenisuus. 

  
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy usein 
hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän työskentelee yleen-
sä itsenäisesti ja vastuullisesti, tekee työnsä hyvin ja osallistuu oppituntien 
kulkuun rakentavasti. 

 
Vuosiluokka 3 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset: 

     Seurataan kirkkovuoden kulkua ja huomioidaan paastoajat. 
Kirkon jäsenenä: 

     Ortodoksinen perinne koulussa ja kotiseurakunnassani. 
Raamattu pyhänä kirjana: 

     Alkukertomukset, patriarkkakertomukset ja Israelin kansan varhaishistoria. 
Liturginen elämä: 

     Liturgiajumalanpalvelus, kirkkorakennus ja jumalanpalvelusten toimittajat. 
Eettisyyteen kasvaminen: 

Eettisiä kysymyksiä tarkastellaan Vanhan Testamentin kertomusten ja deka-
login (10 käskyn) valossa.  
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HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 3. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy usein 
hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän työskentelee 
yleensä itsenäisesti ja vastuullisesti, tekee työnsä hyvin ja osallistuu oppitun-
tien kulkuun rakentavasti. 

 
Vuosiluokka 4 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset: 

Oman kirkon praasniekka. 
Kirkon jäsenenä: 

 Alustavat tiedot kirkon hallinnosta. 
Raamattu pyhän kirjana: 

Evankeliumin kirjoittajat. Jeesuksen elämä, opetukset ja ihmeteot. Suuri viik-
ko ja pääsiäinen. 
Kirkon synty helluntaina. 

Liturginen elämä: 
Liturgian veisuja. Alustava tutustuminen ikoniteologiaan. 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen: 
 Ylösnousemususko ja Pyhän Hengen merkitys. 
 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 
Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy usein 
hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän työskentelee 
yleensä itsenäisesti ja vastuullisesti, tekee työnsä hyvin ja osallistuu oppitun-
tien kulkuun rakentavasti. 
 

Vuosiluokka 5 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset: 

Kirkkoisiä ja muita pyhiä ihmisiä. Pyhittäjät ja erakot. Kirkkokalenteri. 
Kirkon jäsenenä: 

Ortodoksinen perinne maailmassa. Luostarit meillä ja muualla. Suomen orto-
doksisen kirkon toimintamuodot. Ortodoksi ja muut uskonnot. 

Raamattu: 
Raamatun liturginen käyttö. 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen: 
Uskontunnustus ja  vuorisaarna. Ortodoksinen ihmiskäsitys.  
 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta 
Oppilas 

 tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää  

 tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kyke-
nee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään 

 tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsit-
teitä ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään. 

 



 134 

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 

Oppilas 

 tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen 

 tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn 

 osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästään nousevia eettisiä 
kysymyksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa elämässään. 

 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

 tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä 

 tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää 

 pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi 

 kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään. 
 
Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja 
Oppilas 

 tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä 

 tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan 

 tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa 

 tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä. 
 
 

VUOSILUOKAT 6–9 
 
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajen-
taa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskonto-
jen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja 
eettisen näkemyksen rakentumista. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas 

 vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta 
elämässä 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen histori-
aan ja uskonkäsitykseen 

 tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää 
uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä 

 perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana 

 tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan 

 tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 

 osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
 
 

Vuosiluokka 6 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Raamattu: 

Profeetat, kuninkaiden aika ja psalmit. Apostolien aika. 
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Kirkkohistoria: 
Kristinuskon synty ja alkuvaiheet. 

Liturgiikka ja uskonoppi: 
Vuorokauden jumalanpalvelukset ja rukouspalvelukset eri tilanteissa. Kirkko-
rakennus ja sakraaliesineistö. 

Etiikka: 
 Apostoli Paavalin etiikka.. 

 
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 6.LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy usein 
hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän työskentelee 
yleensä itsenäisesti ja vastuullisesti, tekee työnsä hyvin ja osallistuu oppitun-
tien kulkuun rakentavasti. 
 

Vuosiluokka 7 
 

KESKEISET SISÄLLÖT  
Kirkkohistoria: 

Kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat. Kirkon jakaantumi-
nen. Ekumenia. 
Suomen ortodoksisen kirkon historia ja hallinto. Uskonnollinen elämä Suo-
messa. 
 

HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 
Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy usein 
hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän työskentelee 
yleensä itsenäisesti ja vastuullisesti, tekee työnsä hyvin ja osallistuu oppitun-
tien kulkuun rakentavasti. 

 
Vuosiluokka 8 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Raamattu: 

Raamatun synty ja rakenne. 
Maailmanuskonnot: 

Juutalaisuus, islam, hindulaisuus, buddhalaisuus ja Kiinan ja Japanin uskon-
not. Itämaisiin uskontoihin pohjautuvia ilmiöitä. 

 
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

Oppilas on saavuttanut oppiaineen keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy usein 
hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän työskentelee 
yleensä itsenäisesti ja vastuullisesti, tekee työnsä hyvin ja osallistuu oppitun-
tien kulkuun rakentavasti. 
 

Vuosiluokka 9 
. 

KESKEISET SISÄLLÖT  
Liturgiikka, uskonoppi ja etiikka: 

  Sakramentit ja muut pyhät toimitukset, kirkkotaide, uskonoppi ja etiikka. 
 



 136 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta 
Oppilas 

 tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan 
ortodoksista kirkkovuotta  

 tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen  

 on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista  

 tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen 

 tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä. 
 
 
Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön 
Oppilas 

 tuntee Raamatun sisäisen rakenteen 

 ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen 

 ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota 

 tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen 
liturgisen käyttöyhteyden. 

 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

 tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt 

 osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa 

 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen 

 tuntee oman seurakunnan toimintaa 

 tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa 

 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa. 
 
Oppilas tuntee maailmanuskontoja 
Oppilas 

 ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle 

 tunnistaa suuret maailmanuskonnot 

 osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
 
 

MUUT USKONNOT 
 
Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunni-
telmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja 
tavoitteita. 
 
Muiden uskontojen opetuksesta annetaan opetussuunnitelmien perusteet erillisillä päätök-
sillä. 
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7.12 Elämänkatsomustieto 

 
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka läh-
tökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ope-
tuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat 
ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, in-
himillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuu-
riperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten ky-
kyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. 
 
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, 
vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus 
tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja 
nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehit-
tämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden 
mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi. 
 
 

VUOSILUOKAT 1−5 
 
Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja ra-
kentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 
 
TAVOITTEET 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

 etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmotta-
maan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista 
itseään 

 kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan koh-
taamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun 
taitoja ja katsomuksellista harkintaa 

 tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehi-
tyksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisös-
tä ja luonnosta 

 tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, joiden tulee sisältää aineksia seuraavista 
aihepiireistä. Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella opetusryhmien koostumuksen 
mukaan. 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

 toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettautuminen 

 hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän erottaminen, ihmisen hyvyys 

 ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä 

 oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuuden toteutuminen jokapäiväisessä elämässä, 
rikkaus ja köyhyys maailmassa 
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 ajattelun vapaus, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus, suvaitsevaisuus ja syrjintä 

 hyvä elämä, arvo ja normi, vastuu ja vapaus elämässä 
 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

 kuka olen ja mitä osaan, elämänvaiheet ja toiveet 

 erilaisia elämäntapoja, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus  

 suomalainen kulttuuri ja suomalaiset kulttuurivähemmistöt, maailman kulttuuriperintö 

 elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja ymmärrys, erilaisia elämän- ja maailmankat-
somuksia 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

 yhteiselämän perusteita, sääntö, sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja reiluus, kul-
tainen sääntö 

 lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus, ihmisoikeudet 

 tasa-arvo ja rauha, demokratia, tulevaisuuden maailma 

 etiikan perusteita, teon moraalinen oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman elämäni 
eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja 

 
Ihminen ja maailma 

 ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, kauneus luonnossa 

 elämän synty ja kehitys, kertomuksia maailman synnystä, maa ja maailmankaikkeus, 
elämän erilaisia muotoja, syntymä, elämä ja kuolema luonnossa 

 luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmis-
ten elämässä, maailmanperintö ja ympäristö 

 
SIILINJÄRVEN ALALUOKKIEN LUOKKA-ASTEITTAIN AIHERYHMITTELY 
 
LUOKAT 1-2 
Seuraavat aiheet painopiste perustiedoissa ja -taidoissa ja paikallisuudessa: 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Kulttuuri-identiteetti 
Yhteiskunta ja ihmisen ja luonnon suhde 
 
LUOKAT 3-4 
Edellisten aihepiirien syventäminen ja lisäksi seuraavat aihepiirit (sisällöt: kts. 
valtakunnallisesta): 
Itsetuntemus ja kulttuuri-ixdentiteetti 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Ihminen ja maailma: painopiste luonnon ja ihmisen suhteen tasapainossa 
 
LUOKAT 5-6 
Valtakunnallisten aihepiirien syventäminen ja laajentaminen liikkuen kohti glo-
baalimpaa käsittelyä. Seuraavat aihepiirit lisäksi: 
Ihminen ja maailma 
Vastuu luonnon tulevaisuudesta 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Oppilas 

 kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraa-
lista oikeutusta 

 ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita 

 kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy 
erilaisten toimintalähtökohtien olemassaolon 

 ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja. 
 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas 

 tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä 

 osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vä-
hemmistö) 

 rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perus-
tella 

 pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään 

 osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuut-
ta. 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Oppilas 

 tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita 

 ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen  

 ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhtei-
söihin. 

 
Ihminen ja maailma 
Oppilas 

 tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä 

 ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle 

 osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaat-
teita. 

 
 
 

VUOSILUOKAT 6−9 
 
Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maail-
mankuvaa koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskel-
laan perustiedot sekä oppilaan kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jä-
seneksi tuetaan.  
 
TAVOITTEET 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

 etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmot-
tamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taito-
jaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan 
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 kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan 
kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen 
ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa 

 omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan 
vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta 

 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri 
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuk-
sellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tietei-
den vaikutusta elämäntapaamme. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luo-
killa 1−5 käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja moraalisesta kasvusta, itsetuntemuk-
sesta ja kulttuuri-identiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista sekä ihmisestä ja maailmas-
ta. 
 
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 

 yhteiskuntateorian perusteet, demokratia 

 politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys 
 
Katsomusten maailma 

 katsomusten historiaa, katsomusvapaus 

 maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus 

 tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen 

 uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus 
 
Kulttuuri 

 kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto 

 kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus 

 käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luonto-
keskeinen 

 
Etiikka ja hyvä elämä 

 etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren moraalinen kasvu 

 ihmisoikeusetiikka, ihmisoikeusrikoksia kuten holokausti 

 ympäristöetiikka 

 monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 
 
Tulevaisuus 

 tulevaisuuden tutkiminen 

 luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö 

 minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi 
 

Siilinjärven yläkoulun vuosiluokkien ryhmittely 
 
7. luokka 
Valtakunnallista seuraten keskittyen yksilönkasvuun, paikallisiin kulttuuripiirtei-
siin ja paikallisiin kulttuurivähemmistöihin 
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8. luokka 
Valtakunnallista seuraten keskittyen yhteisöllisyyteen ja vastuukysymyksiin ja 
myös kulttuuri-identiteetin muodostumiseen 
 
9.luokka 
Valtakunnalliset aiheet painopiste filosofisissa kysymyksissä, minäkuvan ja maa-
ilmankuvanpohdinnoissa. Siirtyminen kohti laajempaa globaalimpaa käsittelyä! 
 
KAIKKI VUOSILUOKAT 
Opetusryhmissä usein kaikki vuosiluokat samassa, joten tällöin seuraavat aihe-
piirit kaikille 

 Monikulttuurisuuden ja erityisesti Siilinjärven seudun vähemmistökulttuurien 
tuntemus ja kulttuurierojen ymmärtäminen 

 Tapakulttuuri 

 Oppilaan henkisen kasvun tukeminen ja keskeisten nuoria koskevien kysy-
mysten ja aiheiden korostus 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Oppilas 

 osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä  

 tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon 
seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat 

 kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen 
eettisen ratkaisun 

 kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai 
muilta elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja 
kehittymättömämmän arvion välillä. 
 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas 

 tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia 
piirteitä ja kehityskulkuja 

 kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperin-
teisiin 

 ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron 

 osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa eri-
laisista katsomuksista. 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

Oppilas 

 tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron  

 hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön 

 pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden  

 tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä 

 tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-
arvo- ja oikeusvaatimusten perusteita 
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 tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessi-
mistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta.  
 

Ihminen ja maailma 

Oppilas 

 ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita 

 tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia 

 osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön 

 ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia. 
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7.13 Historia  

 
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, 
joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ym-
märtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. 
Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa. 
 
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan 
käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. 

 

VUOSILUOKAT 5–6 
 
Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas 
historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja peruskäsitteisiin sekä omiin juuriin-
sa ja eräisiin historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta 
Ranskan suureen vallankumoukseen saakka. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuk-
sessa korostetaan historian toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen. 
 
TAVOITTEET  
Oppilas oppii 

 ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat 
muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

 ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä 
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika 

 tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muu-
toksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään, kuten maanvilje-
lyn syntyä 

 tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa 

 esittämään muutoksille syitä. 
 

5. luokan erityistavoitteet 

 oppilas oppii ymmärtämään, mitä historia on 

 kiinnostuu omista juuristaan ja historiasta 

 ymmärtää, millä perusteella tehdään jako esihistorialliseen ja historialliseen 
aikaan ja pystyy nimeämään esihistorialliselle ajalle ominaisia piirteitä 

 ymmärtää antiikin merkityksen kulttuurin kehitykselle 

 osaa selittää tapahtumia ja ilmiöitä keskiajalla eläneen ihmisen 
näkökulmasta 

 osaa eläytyä esihistoriallisen ajan, antiikin ajan ja keskiajan ihmisten 
elämään 

 
6. luokan erityistavoitteet 
Oppilas 

 osaa ajoittaa ja kuvata pääpiirteissään Ruotsin kehittymisen suurvallaksi 
sekä tietää syyt suurvalta-aseman menettämiseen  

 osaa eläytyä suomalaisten asemaan Ruotsin suurvalta-aikana ja sen jälkeen 
1700-luvulla  
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 osaa nimetä 1600 ja 1700-luvun eurooppalaisia itsevaltiaita, kuvata heidän 
hallitsemistapojaan ja niiden seurauksia 

 ymmärtää, mitä valistuksella tarkoitetaan  

 ymmärtää Ranskan suuren vallankumouksen syitä ja seurauksia 
 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

Oppilas 

 osaa erottaa faktan mielipiteestä 

 osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan. 
 
Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas 

 tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään 
yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä.  

 tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole 
sama kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökul-
masta.  

 osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien 
ihmiset ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja seuraussuhteen merkityk-
sen.  

 
Historiallisen tiedon käyttäminen 

Oppilas 

 osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai 
ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta 

 tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin 
tapahtuu. 

 
 

VUOSILUOKAT 7–9 
 
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä historian 
tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä 
ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. 
 
TAVOITTEET  
Oppilas oppii 

 hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 

 käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun 
mielipiteensä niiden pohjalta 

 ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 

 selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia sekä ymmärtämään oikeu-
tensa ja vastuunsa kansalaisena 

 tuntemaan ihmisoikeudet ja keskeiset ihmisoikeussopimukset 

 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa 
tietoa. 
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7. luokan erityistavoitteet 
Oppilas 

 osaa eläytyä 1800-luvun ihmisten elämään Suomessa sekä tuntee Suomen 
valtiollisen kehityksen pääpiirteet 1800-luvulla 

 ymmärtää käsitteen nationalismi ja sen vaikutuksia Euroopassa ja Suomessa 

 ymmärtää käsitteen teollistuminen  
 

8. luokan erityistavoitteet 
Oppilas 

 ymmärtää käsitteet demokratia, diktatuuri ja totalitarismi 

 ymmärtää 1800-ja 1900-lukujen aikana tapahtuneiden murrosten vaikutukset 
nykypäivään ja osaa eritellä vuosisatojen yleistä luonnetta ja ilmapiiriä 

 osaa selittää toisen maailmansodan päävaiheita ja sen syitä ja seurauksia 

 tuntee toisen maailmansodan tapahtumat ja merkityksen Suomessa  

 ymmärtää käsitteen suomalainen hyvinvointivaltio ja tuntee sen 
rakentamisen pääpiirteet  

 ymmärtää käsitteen kylmä sota ja sen syitä ja seurauksia 

 tuntee integroituvan Euroopan ja pystyy hahmottamaan muodostuvan 
uudenlaisen valtiollisen kehityksen 

 

 
Vuosiluokkien 7-9 opetukseen lisätään uusi sisältöalue 1.8.2010 alkaen: 
Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö 

 ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuhonta, holokausti ja muut kan-
sanvainot 

 YK:n toiminta, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

 Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset ih-
misoikeussopimukset. 
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HISTORIAN KESKEISET SISÄLLÖT 
5. - 8. luokka  

 

 Yleinen historia Suomen historia Paikallishistoria Opetuksessa 
toteutuvat 
aihekokonaisuudet 

Omat juuret ja 
historiallinen tieto 
(5. luokka) 
 
 
 
 

  Oman perheen 
historiaa 

Oman asuinkylän 
historiaa 

Siilinjärven ja 
Kuopion 
seutukunnan 
historiaa 

Vanhojen 
esineiden 
kertomaa 

Museokäynti 

Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Esihistoriallinen 
aika ja 
ensimmäiset 
korkeakulttuurit 
(5. luokka) 
 
 
 

Esihistorialliset 
kaudet 

Maanviljelyksen 
synty 

Valtioiden synty 

Kirjoitustaidon 
keksiminen 

Esihistorialliset 
kaudet Suomessa 

 

 Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Ihminen ja 
teknologia 

Eurooppalaisen 
sivilisaation synty 
(5. luokka) 
 
 
 

Antiikin Kreikka ja 
Rooma 

Antiikin 
heijastuminen 
nykypäivään 

  Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Keskiaika ja 
uuden ajan 
murros 
(5. luokka)  

Uskontojen 
vaikutukset 
ihmisten elämään  

Eurooppalaisen 
ihmisen 
maailmankuvan ja 
arvojen muutos 

Suomen liittäminen 
Ruotsiin 

Asutuksen 
leviäminen 
Siilinjärvelle ja 
Savon alueelle 

Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Suomi Ruotsin 
valtakunnan 
osana 
(6. luokka) 
 
 
 
 
 
 

 Ruotsista suurvalta 

Suomalaiset 
suurvallan 
asukkaina 

Suomi Venäjän ja 
Ruotsin välissä 

Suomalaisen 
kulttuurin 
muotoutuminen  

Suomen ns. 
itärajan eläminen 
vuosisatojen 
kuluessa 
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Vapauden aate 
voittaa alaa 
(6. luokka) 
 
 
 

Itsevaltius ja 
valistus 

Ranskan suuri 
vallankumous ja 
sen vaikutukset 

   
 
 
 

 

5. ja 6. luokan 
valinnaisena 
teemana 
kulttuurin kehitys 

Taidehistoria Taidehistoria Taidehistoria Viestintä ja 
mediataito 

 

7. ja 8.luokan 
valinnaiset 
teemat 

Teknologian 
kehitys, 
esimerkiksi 
liikkumis- ja 
kuljetusvälineiden 
kehitys 

Teknologian kehitys, 
esimerkiksi 
liikkumis- ja 
kuljetusvälineiden 
kehitys 

Teknologian 
kehitys, 
esimerkiksi 
liikkumis- ja 
kuljetusvälinei-
den kehitys 

Ihminen ja 
teknologia 

Elämää 1800-
luvulla ja 
kansallisuusaate 

(
7
.
 
l
u 

1800-luvun alun 
keskeiset 
valtiolliset 
muutokset ja 
kansallisuusaat-
teen vaikutukset 
Euroopassa 

Elämää 1800-luvun 
Suomessa  

Autonomian 
perustapahtumat 

Kulttuuri 
kansallisuusaatteen 
heijastajana 
Suomessa 

Siilinjärven 
maalaismai-
seman 
kehittyminen 

n 

Museovierailu 
Siilinjärvellä ja/tai 
Kuopiossa 

Suomalaisuus 
yhdentyvässä 
Euroopassa 

Teollinen 
vallankumous 
(7. luokka) 

 
 

Teollistuminen ja 
sen vaikutukset 
ihmisten elämään 

 

Kaupungistuminen 

 

Puuteollisuuden 
vaikutukset 

Maaseudun elämä ja 
sen muuttuminen 

 
Teollisuus 

Siilinjärvellä 

 

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä 
tulevaisuudesta 

Kehityksen huonot ja 
hyvät puolet  

Murrosten  
aika Suomessa 
(8. luokka) 

 
 

 

Venäjän kehitys 
1800-luvun 
jälkipuolella 

 

 

Sääty-yhteiskunnan 
mureneminen  

Suomen 
venäläistäminen ja 
sen vastustus 

 
Sortokausien aika 

Savossa 

Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Osallistuva 
kansalaisuus  

Suurvaltojen 
kilpailusta 
ensimmäiseen 
maailmansotaan 
seurauksineen 
(8 .luokka) 
 

 
 

Imperialismi ja sen 
vaikutukset 
Euroopan 
suurvalloille ja 
siirtomaille 

Ensimmäinen 
maailmansota, 
sen syyt ja 
seuraukset 

Venäjän 
keisarikunnan 
luhistumisen syyt 
ja vuoden 1917 
vallankumoukset 

 

Suomen 
itsenäistyminen ja 
sisällissota 
seurauksineen 

 

Itsenäisyysaika ja 
sisällissodan 
taistelut Savossa 

Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Ihminen ja 
teknologia 
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Laman ja 
totalitarismin aika 
(8. luokka) 

Maailmantalouden 
romahtaminen ja 
sen vaikutukset 
Eurooppaan 

 

Elämää 
demokratioissa ja 
diktatuureissa 

Suomi 1930-luvulla 

Ääriliikkeet 
Suomessa 

Suomi nuorena 
itsenäisenä valtiona 

 

Siilinjärven kunnan 
perustaminen 

Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Osallistuva 
kansalaisuus  

 

Toisen 
maailmansodan 
aika 
(8. luokka) 

Toinen 
maailmansota, 
sen syyt ja 
seuraukset 

 

Suomi toisessa 
maailmansodassa 
ja sodasta 
selviäminen  

Sota Siilinjärveltä 
katsottuna  

Yhteistyön merkitys, 
yhteinen  vastuu  

Suomi 1950-
luvulta 
nykypäivään 
(8. luokka) 

 

Suomen kehitys 
teollisuus- ja 
hyvinvointivaltiok-
si 

Elinkeinorakenteen 
muutos ja sen 
vaikutukset 
ihmisten elämään 

Suomalaisen 
hyvinvointiyhteis-
kunnan 
rakentaminen 

Siilinjärven kehitys 
ja vaurastuminen 

 

Suvaitsevaisuus 

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä 
tulevaisuudesta 

Idän ja lännen 
ristiriidoista 
etelän ja 
pohjoisen 
vastakkainasette-
luun 
(8. luokka) 

Kylmä sota 
 

Maailman 
jakautuminen 
köyhiin ja rikkaisiin 
valtioihin ja siitä 
aiheutuvat 
ongelmat 

 

Suomi idän ja lännen 
välissä  

Kylmän sodan 
päättyminen 

 Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä 
tulevaisuudesta 

Elämää 1900-
luvun lopulla ja 
2000-luvun alussa 
(8 .luokka) 

Länsimaisen 
kulutusyhteiskun-
nan synty ja sen 
vaikutukset 
ihmisten elämään 
ja ympäristöön 

Tiedonvälityksen 
kehitys 

 

Suomi Euroopan 
Unionin jäseneksi 

 

Uusi Eurooppa ja 
kotiseutu 
siilinjärveläisestä 
näkökulmasta 

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä 
kehityksestä 

Viestintä ja 
mediataito 

Ihminen ja 
teknologia 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas 

 osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä  

 pystyy lukemaan erilaisia lähteitä  ja tulkitsemaan niitä. 
 
Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas  

 kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla 
aikajärjestykseen.  

 osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään.  

 osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia. 
 
Historiallisen tiedon käyttäminen 

Oppilas 

 pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös 
nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota 

 pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioi-
maan niitä. 
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7.14 Yhteiskuntaoppi 

 
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktii-
viseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin ope-
tuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä 
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kas-
vua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yh-
teiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta 
 
 

VUOSILUOKAT 7–9 
 
TAVOITTEET 
Oppilas 

 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta 

 oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaa-
tiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana 

 oppii tuntemaan julkiset palvelut  

 saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen  

 oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan 
      hyvinvoinnin tekijänä 

 oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään 

 kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta  

 oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteis-
kunnallisena toimijana 

 tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni. 
 
Yksilö yhteisön jäsenenä 

 perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit  

 yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjoismaissa 
ja EU:ssa 

 
Yksilön hyvinvointi 

 hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet 

 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi 
 
Vaikuttaminen ja päätöksenteko 

 kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 

 demokratia, vaalit ja äänestäminen 

 politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla 

 media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 
Kansalaisen turvallisuus 

 oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu 

 liikenneturvallisuus 
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 turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus 
 
Taloudenpito  

 yksityisen taloudenpidon periaatteet 

 työnteko ja yrittäjyys 
 
Kansantalous 

 yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina 

 ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys 
 
Talouspolitiikka 

 talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalo-
uksiin 

 julkinen talous ja verotus 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Sisällöt  Opetuksessa toteutuvat 
aihekokonaisuudet 
 

1. kurssi: 
 

Yksilö yhteisön jäsenenä 

perhe, erityyppiset yhteisöt ja vähemmistö- ja 
osakulttuurit  

yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman 
valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja EU:ssa 

 
Yksilön hyvinvointi 

hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet 

tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot 
hyvinvoinnin edistämiseksi 

 
 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kes-
tävästä tulevaisuudesta 
 

2. kurssi: 
 

Taloudenpito  

yksityisen taloudenpidon periaatteet 

työnteko ja yrittäjyys 
 
Kansantalous 

yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden 
toimijoina 

ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys 

 
Talouspolitiikka 

talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio 
sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin 

julkinen talous ja verotus 

 

 
 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

 
 

 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kes-
tävästä tulevaisuudesta 

3. kurssi:  
 

Vaikuttaminen ja päätöksenteko 

kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 

demokratia, vaalit ja äänestäminen 

politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, 
valtakunnallisella ja EU:n tasolla 

media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 
 

Kansalaisen turvallisuus 

oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet 
sekä oikeudellinen vastuu 

liikenneturvallisuus  

turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus 

 

 
 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys  
Viestintä ja mediataito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Turvallisuus ja liikenne 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen 
Oppilas 

 kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä 

 pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 

 osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihto-
ehtoja ja niiden seurauksia. 

 
Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen 

Oppilas 

 ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on 
olemassa useita vaihtoehtoja 

 ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä. 
 

Arvosanan viisi (5) saadakseen on oppilaan käytävä säännöllisesti historian ja 
yhteiskuntaopin oppitunneilla ja työskenneltävä oppiaineen tavoitteiden 
suuntaisesti sekä osoitettava edistyneensä aineiden tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

 
Historiasta ja yhteiskuntaopista annetaan erilliset arvosanat. 
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7.15 Musiikki 

 
Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuk-
sen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikilli-
sen ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on 
myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista. Se on 
erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa, ja sillä on erilainen merkitys eri ih-
misille. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämi-
sen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset 
kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muo-
dostumiseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautu-
mista erilaisiin musiikkeihin. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen 
perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vas-
tuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksy-
mistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea myös 
etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja 
median tarjoamia mahdollisuuksia. 
 

AIHEKOKONAISUUDET 
Ihmisenä kasvaminen: 

 yhteismusisointi kasvattaa yhteisvastuullisuuteen ryhmässä 

 musiikki ja musiikkiharrastus vahvistaa omaa fyysistä ja psyykkistä kasvua 
sekä yhteistoimintakykyä 

 
Kulttuuri- identiteetti ja kansainvälisyys: 

 suomalainen, pohjoismainen ja eurooppalainen musiikkiperinne ja tapa-
kulttuuri 

 vieraiden kulttuurien musiikkiperinne ja tapakulttuuri 

 monikulttuurisuus, vähemmistöt, ihmisoikeudet ja suvaitsevaisuus 
 
Musiikkia integroidaan muihin oppiaineisiin mahdollisuuksien mukaan (esim. 
maantiedon eri kulttuurit, historian aikakaudet, kuvataide) 

 
 

 
INTEGROINTI 

- Maantieto: eri maiden kansanmusiikki ja kulttuurit  
- Historia: aikakaudet  
- Kuvataide: taidehistoria  
- Liikunta: musiikkiliikunta ja tanssi 
- Äidinkieli ja kirjallisuus: runot ja lorut, näytelmät 
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VUOSILUOKAT 1–4 
 
Vuosiluokilla 1–4 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun ke-
hittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa 
oppilaalle kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista sekä rohkaista häntä 
ilmaisemaan ja toteuttamaan omia mielikuviaan. 

 
1.-2. lk. 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii... 

 käyttämään luontevasti ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja 
liikkuen 

 kuuntelemaan keskittyneesti ja havainnoimaan kuulemaansa 
 

LUOKAT 1 JA 2, SIILINJÄRVEN OPS, OPPISISÄLLÖT 
           

LAULAMINEN  Äänenkäytön harjoituksia     

   Erilaisia ikäkauteen sopivia lauluja loruja ja laululeikkejä  

   Musiikkiesitysten valmistaminen koulun juhliin   

           

SOITTAMINEN  Perussykkeen kokeminen keho- ja rytmisoittimilla   

   sekä melodiasoittimilla mahdollisuuksien mukaan   

   Sanarytmejä, esim. oppilaiden nimiä, loruja ja kaikurytmejä  

           

KUUNTELU  Monipuolista musiikin kuuntelua, myös musiikkisatuja ja  

   ohjelmamusiikkia mahdollisuuksien mukaan   

           

MUSIIKIN TUNTEMUS Tutustuminen alustavasti musiikin merkkeihin:   

    
erilaisia nuotteja ja taukoja, nuottiviivasto, 
kertausmerkit    

   Peruskäsitteitä alustavasti:      

    nopea - hidas, voimakas - hiljainen, korkea - matala  

MUSIIKKILIIKUNTA Perussykkeen ja rytmiikan harjoittelua liikkuen   
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3.-4. lk. 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii… 

 käyttämään omaa ääntään luontevasti 

 ilmaisemaan itseään yksin laulaen, soittaen tai liikkuen 

 tekemään havaintoja kuulemastaan musiikista 
 

 

LUOKAT 3 JA 4, SIILINJÄRVEN OPS, OPPISISÄLLÖT 
           

LAULAMINEN  Ikäkauteen sopivat yksiääniset laulut    

   Kaanonit       

   Lauluja Suomesta ja Pohjoismaista    

   Musiikkiesitysten valmistaminen koulun juhliin ja tapahtumiin  

   Laululeikit       

   Äänenkäyttöharjoitukset      

           

SOITTAMINEN  Kehosoittimilla       

   Rytmisoittimilla       

   Jollakin melodiasoittimella, esim. nokkahuilulla tai kellopelillä  

    C-duuriasteikon sävelet c1-c2    

   Yhteissoittoa       

   5-kielisellä kanteleella soinnut I, IV ja V mahdollisuuksien mukaan 

   Improvisaatiota keho- ja/tai koulusoittimilla    

    esim. äänimaisema loruun tai satuun   

           

KUUNTELU  Tunnelmien ja mielikuvien etsiminen musiikista   

   Orkesterimusiikkia      

   Monipuolista suomalaista ja pohjoismaista musiikkia  

   Musiikkisatuja       

           

MUSIIKIN TUNTEMUS Tutti, soolo       

   Äänen voimakkuus: piano, forte     

   Tempo: hidas, nopea      

   Perussyke       

   Muotorakenteet: AB, ABA     

   Duuri, molli       

   Melodialinjan hahmottaminen kädellä: korkea, matala  

   Rytminimet TAA, TI-TI, TI-RI-TI-RI, JA  Z    

   Nuottien paikat ja nimet viivastolla, c-duuriasteikko    

   Orkesteri ja sen soittimien tunnistaminen    

   Suomalaisia ja pohjoismaalaisia säveltäjiä, esim. Sibelius ja Grieg 

           

MUSIIKKILIIKUNTA Musiikin ilmentämistä liikkuen, esim. pieni koreografia  
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

 osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislau-
luun 

 hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen har-
joitteluun ja yhteissoittoon 

 hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa 

 osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä 
omia musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-
harjoituksissa 

 tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaali-
sesti, kuvallisesti tai liikkeen avulla 

 osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. 
 
 

VUOSILUOKAT 5–9 
 

5.–9. luokkien musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia ko-
kemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja 
musisoinnin yhteydessä. 
 

5.- 6. lk. 
TAVOITTEET 

 luonnollinen ja terve äänenkäyttö yksin ja ryhmässä 

 ylläpitää kiinnostusta ja myönteistä asennetta musiikkiin 

 laulaminen, soittaminen ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisinä työ-
tapoina 

 antaa oppilaille positiivisia kokemuksia musiikin avulla 

 rohkaista oppilaita harrastamaan musiikkia myös vapaa-aikana 
 

LUOKAT 5 JA 6, SIILINJÄRVEN OPS, OPPISISÄLLÖT 
          

LAULAMINEN  Äänenkäyttöharjoituksia     

   Erilaisia laulutyylejä (esim. kansanlaulu, iskelmä, rock) 

   Mikrofonilaulua mahdollisuuksien mukaan   

   Ikäkauteen sopivia lauluja yksi- ja kaksiäänisesti  

   Lauluja koulun juhlien, tapahtumien ja teemojen mukaan 

   Lauluja Suomesta ja maailmalta    

    Maamme-laulu (ulkoa) ja Savolaisen laulu  

   Äänenmurroksen huomioiminen    

          

SOITTAMINEN  Kehosoittimet      

   Laulujen säestäminen rytmi- ja melodiasoittimilla  

   
Tutustuminen bändisoittimiin ja soittotekniikoihin (mahd. mu-
kaan) 

   Monipuolista musisointia koulun soittimilla   

   Improvisaatiota koulun soittimilla    
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KUUNTELU  Monipuolista kuunteluohjelmistoa musiikin eri aikakausilta 

    ja tyylisuunnista     

   Kuuntelukyvyn kehittäminen yhteissoitossa   

   Oman kuuntelukokemuksen kuvaileminen sanallisesti 

          

MUSIIKIN TUNTEMUS Aiemmin opeteltujen musiikin elementtien kertaus,   

   tunnistaminen ja tarkastelu:     

    rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri,muoto 

   Aiemmin opitun musiikkitiedon kertaaminen  

   Nuottien aika-arvot ja tauot    

   Tahtilajit: tasa- ja kolmijakoinen    

   Kolmisoinnun rakenne     

   Ylennys- ja alennusmerkkien tunnistaminen   

   Lauluissa ja kuuntelutehtävissä esiintyvä musiikkisanasto 

   Tutustuminen länsimaisen taidemusiikin tyylikausiin  

    ja joihinkin säveltäjiin    

   Tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin:   

    rock, pop, hengellinen musiikki ym.  

   Tutustuminen muiden kulttuurien musiikkiin   

          

MUSIIKKILIIKUNTA Liikkuminen musiikin mukaan eri tavoilla   

   Tansseja eri aikakausilta ja eri puolilta maailmaa  

          
 

7. lk. 
TAVOITTEET 

 musiikin aktiivinen tuottaminen ja vastaanottaminen 

 ylläpitää ja kehittää osaamista musiikillisen ilmaisun eri alueilla 

 vahvistaa oppilaan minäkäsitystä 

 ohjata ymmärtämään musiikin merkitystä omassa elämässä ja ympäristös-
sä 

 rohkaista luovuuteen ja ohjata musiikin pysyvään harrastamiseen 

 luonnolliseen äänenkäyttöön ohjaaminen 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
MUSIOINTI: 
Laulaminen: 

 rohkaiseminen oman äänen käyttöön ja yhdessä laulamiseen 
(oppilas osana lauluryhmää esim. mikrofonilaulussa) 

 äänenkäytön ohjaaminen, ääni-ilmaisu 

 äänenmurroksen huomioiminen 

 tutun ohjelmiston ylläpitäminen ja ajankohtaiset laulut 

 kansanlauluja ja maailman musiikkia 

 pop–laulun fraseerausta 

 yksi- ja kaksiäänisiä lauluja 
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Soittaminen 

 koulu- ja bändisoittamisen opiskelua (peruskomppi, kitaran- ja bassonsoi-
ton alkeet, rytmisoittimet, koskettimet), kehosoittimilla musisointia, percus-
sio-soittimet 

 minimi: kaikki saavat kokeilla soittimia, hyödynnetään myös luokan aktiivi-
soittajia 

 luokka toimii musisoivana yhtyeenä  
Musiikillinen keksintä: 

 pieniä rytmi- tai melodiaimprovisaatioita 

 omia sanoituksia (esim. blues- sanoituksia) 
 
KUUNTELU: 

 kuuntelukyvyn kehittäminen yhteismusisoinnissa 

 aktiivisen kuuntelukyvyn kehittäminen – keskittynyt kuunteleminen 

 monipuolinen musiikin kuuntelu: klassista, kevyttä ja kansanmusiikkia 
Suomesta ja ulkomailta 

 kriittiseen ja analyyttiseen kuunteluun ohjaaminen 
 
MUSIIKKILIIKUNTA: 

 koetaan rytmejä ja eri maiden musiikkia liikkuen (kansanmusiikki) 

 musiikin rakenteiden ilmaisua liikkuen 
 
MUSIIKIN TUNTEMUS: 

 musiikin peruselementtejä eri työtavoilla 

 blues –kaava 

 rock–musiikin rakenteet 

 bluesin ja rockin syntyvaiheet 

 tutustuminen ihmisääneen 

 suomalainen kansanmusiikki ja muiden maiden musiikki (Eurooppa, Etelä-
Amerikka) 

 soitinten tunnistamista maailmanmusiikin ja klassisen musiikin kuuntelui-
den yhteydessä 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas 

 osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntai-
sesti 

 hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy 
osallistumaan yhteissoittoon 

 osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näke-
myksiä kuulemastaan 

 osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy mu-
sisoimaan yhdessä muiden kanssa 

 tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiik-
kia 

 tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 

 osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä 
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 osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa 
ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa. 
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7.16 Kuvataide 

 
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja es-
teettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen 
ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmene-
mismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, 
että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa 
suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen 
maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, 
joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  
 
Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavain-
not, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää 
oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään op-
pilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon op-
piaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutu-
vat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voi-
daan käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdol-
listaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn. 
 

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet  
 
Ihmisenä kasvaminen 
Kuvataide tukee oppilaan kokonaisvaltaista ihmisenä kasvamista ja elämän hal-
linnan kehittymistä. Yksilöllisyys, terve itsetunto ja yhteisöllisyyden kehittäminen 
kuuluvat luontevasti kuvataiteen tavoitteisiin ja sisältöihin. Taidekasvatus tukee 
ihmisen psyykkistä ja sosiaalista kasvua, auttaa esteettisten kokemusten tun-
nistamista ja havainnointia sekä tunteiden käsittelemistä. Kuvataiteessa tärkeää 
on pitkäjänteinen ja tavoitteellinen itsensä kehittäminen. Ryhmätyöt edistävät 
yhteisöllisyyttä. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Kuvataide auttaa oman henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön tuntemisessa 
ja suomalaisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin löytämi-
sessä sekä avaa näkökulmia eri kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kan-
sainvälisyyteen. Kuvataiteen oppisisältöihin kuuluvat mm. taidehistoria, eri kult-
tuurien taide, muotoilu ja tavarakulttuuri. Taidekasvatus tukee monikulttuurista 
koulua. 
 
Viestintä ja mediataito 
Kuvallinen viestintä ja mediataito ovat yksi kuvataiteen osa-alue, joka kehittää 
ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmär-
tämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Kuvataide kehittää oppilaan kykyä 
hankkia, vertailla, tulkita ja valikoida tietoa monipuolisesti, vastuullisesti ja kriitti-
sesti. 
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Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Kuvataide tukee oppilasta kehittymään omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämää-
rätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kuvataiteelli-
seen työskentelyyn sisältyy tarkoituksenmukaisuus, yritteliäisyys, aloitteellisuus, 
innovatiivisuus ja pitkäjänteisyys. Kuvataiteen keinoin oppilas voi osallistua yh-
teiskunnalliseen keskusteluun sekä pyrkiä vaikuttamaan ja ottamaan kantaa 
omassa koulussa ja elinympäristössä. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Ympäristökasvatus on kuvataiteen yksi osa-alue. Kuvataiteessa on tärkeä oppia 
näkemään ja havainnoimaan. Lisäksi opitaan huomaamaan ympäristössä ta-
pahtuvia muutoksia. Estetiikka ja arkkitehtuurin tuntemus auttavat ympäristön 
havainnoimisessa. Muotoiluun tutustuminen lisää ymmärrystä tuotteen elinkaa-
resta. Kuvataiteessa otetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta kiinnittämällä huomiota materiaalin käyttöön sekä kierrätyk-
seen. Jokaisella luokka-asteella kiinnitetään huomiota hyvään välinehuoltoon 
sekä oppilaan vastuuseen omista ja yhteisistä materiaaleista ja välineistä. 

 
Turvallisuus ja liikenne 
Kuvataiteen työskentelyn päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään tur-
vallisuuden fyysisiä, psyykkisiä, ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vas-
tuulliseen käyttäytymiseen. Toiminta erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa kuu-
luu kuvataiteeseen. Työskentelyssä pyritään turvalliseen ja tarkoituksenmukai-
seen käyttäytymiseen sekä työvälineiden ja -materiaalien valintaan.  
 
Ihminen ja teknologia 
Kuvataideopetuksessa käsitellään ihmisen ja teknologian suhdetta. Kuvatai-
teessa hyödynnetään ja opetellaan käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia 
sekä tietoverkkoja. Kuvataideopetuksessa voidaan tutustua teoksiin, joissa tai-
teilijat kommentoivat tulevaisuuden yhteiskuntaa ja teknologiaa. Teknologisten 
ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari ovat osa 
kuvataiteen sisältöä.  
 
Työtavat: 
Kuvataiteelle on ominaista työtapojen vaihteleva käyttö. Opetuksessa käytetään 
yksilö-, pari-, ryhmä- ja prosessityöskentelyä. Opetuskeskustelut ovat tärkeä 
osa työskentelyä. 
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VUOSILUOKAT 1-4 
 
Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1−4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen 
tekoa ja mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perus-
taidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen pe-
russisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnitte-
lu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä viimeiste-
lyyn ja niiden säilyttämiseen.  
 
 
 
TAVOITTEET 1-2 
Oppilas oppii 

 kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvi-
en prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, es-
teettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua  

 kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta  

 tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitel-
len kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä 
taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä 

 tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden 
kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä 
sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä 

 arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 

 kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteelli-
sen maailman eroja 

 ymmärtämään, että taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä on erilaisia näkemyksiä, 
sekä keskustelemaan omista ja muiden töistä 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 kuvailmaisun keinot, tekniikat ja ilmaisutavat, maalaaminen, piirtäminen, grafiik-
ka (esim. leimasimet), muovailu ja rakentelu 

 sommittelun elementit: viiva, väri (päävärit) 

 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu. 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

 taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista 

 esimerkkejä suomalais-kansallisista mestareista 
 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

 lähiympäristön luonto ja rakennukset 

 kolmiulotteinen rakentaminen 

 esineiden (esim. koristeet, pelit, lahjat) valmistaminen askartelemalla lapsen 
omaa luovuutta korostaen 

 
Media ja kuvaviestintä 

 kuvakerronnan perusteita: kuvitus, sarjakuva ja mainoskuva 
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KUVATAIDE, OPPISISÄLLÖT     

          

LUOKAT 1 JA 2, SIILINJÄRVEN OPS    

          

          

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU     

 MAALAUS Värioppi: pää ja välivärit, värien sekoittaminen  

   Sivellintekniikka: sivellinote, erilaisia sivellinjälkiä  

   Vesiväritekniikka: väri ja vesi, esim. laveeraus  

 PIIRUSTUS Piirustustekniikat: tutustuminen erilaisiin piirtimiin,   

    esim. hiili, liitu, tussi, lyijykynä  ja niiden tarkoituksen- 

    mukaiseen käyttöön opettelu sekä piirrinote  

   
Kuvailmaisu: Muotojen tutkiminen ja omien mielikuvi-
en   

    ja tunteiden kuvallinen ilmaisu   

 GRAFIIKKA Yksinkertaisiin painomenetelmiin tutustuminen,   

    esim. leimasin- tai sabloonapainanta  

 MUOVAILU Massat, esim. savi tai muovailuvaha,    

    yhdestä palasta muotoaminen   

 RAKENTELU Paperin leikkaus ja liimaus     

   Kolmiulotteisuus erilaisilla materiaaleilla,    

    esim. pienoismallit, lumilinnat/veistokset  

          

TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN    

   Kuvantarkastelua      

   
Taidekuvat elämysten ja havaintojen virittäji-
nä   

   Taideteosten tutkimista kertoen, suomalaisten taiteilijoiden  

    teoksia, Kalevalan kuvitus    

          

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU    

   Oman ympäristön tutkimista:     

    luonnon ympäristö ja rakennettu ympäristö  

   Viihtyisä lähiympäristö     

   Esineympäristö: käyttö- ja koriste-esine   

          

MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ       

   Tekstin ja kuvan yhdistäminen    
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TAVOITTEET 3-4 
Oppilas oppii 

 kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvi-
en prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, es-
teettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua 

 kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta  

 tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitel-
len kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä 
taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä 

 tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden 
kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä 
sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, ark-
kitehtuuria ja muotoilua 

 arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 

 tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään  

 kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteelli-
sen maailman eroja. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT  
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 Kuvailmaisun keinot, tekniikat ja ilmaisutavat, maalaaminen, piirtäminen, grafiik-
ka, muovailu ja rakentelu 

 sommittelun elementit: viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika 

 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen käsittein. 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

 Oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut tai taiteilijan työhön tutus-
tuminen 

 taidekuvien tarkastelua tekemällä omia kuvia ja keskustelemalla kuvista 

 suomalais-kansallisia mestareita, esimerkkejä eri aikakausien taiteesta  ja nyky-
taide. 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

 Lähiympäristön luonto, rakennukset ja ympäristön muutosten tunnistaminen 

 esineet, esineiden suunnittelu ja valmistaminen 

 kolmiulotteinen rakentaminen, ympäristösuunnitelmien valmistaminen ja pie-
noismallit. 

 
Media ja kuvaviestintä 

 Kuvakerronnan perusteita: kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus sekä vi-
deo ja digitaalinen kuva 

 television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten  

 viestien kriittinen tarkastelu ja tutkiminen. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA  4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Oppilas 

 osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä 
muuntaa havaintojaan kuviksi 

 osaa sommittelun perusteita  

 osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita omassa kuvan tekemisessään se-
kä käyttää luonnostelua työskentelynsä apuna 

 osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista 

 osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissaan. 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
Oppilas 

 osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taide-
mieltymyksiään ja käyttää kuvataiteen peruskäsitteitä 

 tietää, mitä taiteilijat, arkkitehdit ja suunnittelijat tekevät, tuntee joidenkin suoma-
laisten visuaalista taiteilijoiden teoksia ja arkkitehtien töitä sekä omassa koke-
muspiirissään olevien vieraiden kulttuurien ilmaisua  

 osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä 

 osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja 
rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa. 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu   

Oppilas       

 tunnistaa ja osaa arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä 
ja koulussa 

 tuntee suunnittelun ja muotoilun perusteita 

 osaa työskennellä suunnitelmia tehdessään yksin ja vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa. 

 
Media ja kuvaviestintä 
Oppilas 

 osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkö-
kantojaan 

 osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja  

 osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä 
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KUVATAIDE, OPPISISÄLLÖT     

          

LUOKAT 3 JA 4, SIILINJÄRVEN OPS    

Uusien asioiden lisäksi aiemmin opitun kertausta ja syventämistä    

          

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN 
AJATTELU     

 MAALAUS Värioppi:      

    Väriympyrä ja vastavärit    

    Puhtaat värit ja murretut värit, kylmät ja lämpimät värit 

    Värin taittaminen    

   Vesiväritekniikka: läpikuultavuus, maalausjärjestys   

    (suurista pinnoista yksityiskohtiin)   

   Erilaisilla väreillä erilaisille papereille, pohjamateriaaleille 

 PIIRUSTUS Luonnostelu      

   Erilaisia viivoja ja pintoja     

   Sommittelun harjoittelu, esim. tasapaino/epätasapaino, 

    symmetria     

   Ihmisen mittasuhteet     

 GRAFIIKKA Kohopainanta, monotypia     

 MUOVAILU JA RAKENTELU      

   Muovailu esim. paperimassasta    

   Kolmiulotteinen rakentelu, esim. maja   

   Liitoksia      

          

TAITEENTUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN    

   Tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden teosten tarkastelua 

    ja työskentelyä niiden pohjalta kuvailmaisun sisältöjä 

    hyödyntäen     

   Ohjattu tutustuminen näyttelyyn tai museoon, käyttäytyminen 

    näyttelyssä. Näyttely voidaan rakentaa myös koululle. 

          

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU    

   Oma pihasuunnitelma     

   Ympäristötaideteos     

          

MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ       

   Sarjakuva, kuvakoot ja -kulmat    

   Erilaisiin kuvatyyppeihin tutustumista ja niiden erottelua ja  

    arviointia, mm. uutiskuva, taideteos, mainos, opaste 

   Valo- tai videokuvausta      
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VUOSILUOKAT 5−9  

 
Kuvataiteen opetuksessa 5−9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän 
välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hal-
lintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvan-
tulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri 
kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.  
 
Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuo-
rovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma 
työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppi-
laan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja 
taiteellista oppimista. 
 
TAVOITTEET 5-6 
Oppilas oppii 

 tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, 
tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omas-
sa ilmaisussaan 

 nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa il-
maisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän 
erilaisia ilmiöitä 

 arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, 
kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä   

 tarkastelemaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä 
näkökulmasta 

 työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa. 
               
KESKEISET SISÄLLÖT 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 Piirustus, grafiikka, maalaus 

 sommittelu: muoto, väri, tila liike ja aika 

 kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa 

 omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

 Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuva-
maailmassa 

 ohjattuja näyttely- ja taiteilijavierailuja 

 kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja tai-
dekritiikkiä. 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

 Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus  

 tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista 

 muotoiluprosessi, materiaali ja käyttötarkoitus. 
Media ja kuvaviestintä 

 kuvakerronnan muodot: kuvitus, sarjakuva ja liikkuvan kuvan erityispiirteet 

 graafinen suunnittelu: kuva ja sana, typografian perusteita, mainonnan kanavia 
ja ilmaisukeinoja 

 elokuvien, tietokonepelien ja TV-ohjelmien visuaalisten viestien kriittinen tarkas-
telu ja tutkiminen 
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KUVATAIDE, OPPISISÄLLÖT     

          

LUOKAT 5 JA 6, SIILINJÄRVEN OPS    

Uusien asioiden lisäksi  aiemmin opitun kertausta ja syventämistä    

          

TYÖSKENTELYTAIDOT Portfoliotyöskentelyyn tutustuminen    

    Luonnosten kokoaminen, valmiiden töiden säilyttäminen 

    Oman oppimisen seuraaminen   

   Valmiista töistä keskusteleminen, palautteen antaminen  

    ja vastaanottaminen    

          

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU      

 MAALAUS Maalaustekniikoiden ja väriopin kertausta ja varmistamista 

   Valööri - kulööri, kontrastit     

   Väriharmoniaa ja värien symboliikkaa   

 PIIRUSTUS Piirustustekniikkojen kertausta ja varmistamista  

   Sommittelun periaatteita: dynaaminen/staattinen, rytmi  

   Tilan kuvaaminen, perspektiivi    

   Plastisen muodon kuvaaminen: valo/varjo   

 GRAFIIKKA Painomenetelmiä, esim. linopainanta tai monotypia  

 MUOVAILU JA RAKENTELU      

   Kokeilua ja ongelmanratkaisua erilaisilla materiaaleilla  

    Luonnonmateriaalit    

    Kierrätys, jätemateriaalit    

    Kipsi      

   Tilojen suunnittelua ja rakentelua: esim. pienoismallit, majat 

          

TAITEENTUNTEMUS JA KULTTUURINEN OSAAMINEN    

   Taidehistorian perusteita, tyylisuuntia ja taiteilijoita (integr. hist.) 

   Taidetosten tulkintaa ja rakenteen analyysia, taidekritiikkiä 

          

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU    

   Esineen suunnittelu- ja toteuttamisprosessi:    

    luonnos - pienoismalli - valmis tuote   

   Tilateokset      

   Tilan merkityksen pohdintaa, tilan luomat mielikuvat  

          

MEDIA JA KUVAVIESTINTÄ      

   Erilaisten kuvien käyttötarkoituksen tutkiminen:   

    esim. viihteellinen, taiteellinen, tiedottava,   

    asenteellinen kuva    

   Medioiden kriittinen tarkastelu, esim. mainosanalyysi  

   Typografian perusteita (painoasu ja taitto)   
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VUOSILUOKKA 7 

TAVOITTEET  
Oppilas oppii 

 tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, 
tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omas-
sa ilmaisussaan 

 nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa il-
maisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän 
erilaisia ilmiöitä 

 ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työsken-
telynsä kulkua 

 arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, 
kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä   

 hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tie-
don hankinnan ja elämysten lähteinä 

 tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskei-
siä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa 

 tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä 
ja eettisestä näkökulmasta 

 työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT  
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

 Piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäris-
tössä, kuvallisen ajattelun syventäminen 

 kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika  

 kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen omassa kuvailmaisussa  

 omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

 Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuva-
maailmassa 

 ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietover-
kon kulttuuripalvelujen hyödyntämistä 

 kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja tai-
dekritiikkiä. 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

 Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennuspe-
rinnön tutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteetti-
sestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta  

 arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustu-
mista,  

 suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista 

 tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumis-
ta, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua. 
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Media ja kuvaviestintä  

 Kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellis-
ta ja sisällöllistä analyysia 

 valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta 

 kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä 

 graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perus-
teita 

 mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja 

 elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia. 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 

Oppilas osaa  

 ilmaista itseään kuvallisin keinoin 

 käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskei-
siä materiaaleja ja työskentelytekniikoita 

 valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita 

 selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 

Oppilas osaa 

 tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kult-
tuuriseen yhteyteen 

 tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia 

 hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuri-
palveluja 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas 

 osaa erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä 
ja ekologisia ominaisuuksia  

 tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työs-
kentelyssään 

 tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä  
Media ja kuvaviestintä  

Oppilas osaa  

 kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta 
ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua 

 analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 
Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 

Oppilas 

 osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua pa-
lautetta omassa työskentelyssään 

 osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnis-
sa 

 pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikuttei-
seen yhteistyöhön muiden kanssa 

 osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja 
rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa.  
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7.17 Käsityö  

Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetun-
tonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuun-
tuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materi-
aalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla 
oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.  
 
Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, 
tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, 

pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyyk-
kis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän il-
miöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsi-
työn kulttuuriperinteeseen. 
 
 
VUOSILUOKAT 1−4 
 

Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1−4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja 
-taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työs-
kentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja 
hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään 
käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryh-
mässä että itsenäisessä työssä.  Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaami-
sen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja 
opiskelua kohtaan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisäl-
töjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas  

 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työ-
välineitä ja menetelmiä 1-9 

 omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja 
laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä 1-9 

 oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämis-
sä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät1-9 

 oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään 1-9 

 oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoi-
hin1-9 

 oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita 1-9 

 oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on 
elinkaari 1-9 

 tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa 
oppimisympäristöissä 1-9 

 oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin 1-9 

 tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan 1-9 

 oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 1-9 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

 keskeisiä tekstiili- ja teknisen työn materiaaleja, työvälineitä ja työtapoja 1-9 

 työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät 1-9 

 omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien 
tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita sekä tuot-
teiden valmistamista 1-9 

 kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja käsityötuotteita, -
välineitä, -materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine harrastuksineen ja ammatteineen tu-
levaisuuden mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien 
muiden kulttuurien käsityöperinteestä 1-9 

 oppilasta lähellä olevia, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja 
niiden teknologisia sovelluksia 1-9 

 materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö 
1-9 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

 osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella to-
teuttamiskelpoisen tuotteen  

 työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturval-
lisuuden huomioon ottaen 

 hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateri-
aaleja 

 työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä 
käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja 
viihtyisyydestä 

 ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita 

 arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia 

 suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. 



 174 

 

KÄSITYÖN OPPISISÄLLÖT      

          

LUOKAT 1 JA 2, SIILINJÄRVEN OPS    

          

 KÄSITYÖ JA ASKARTELU       

   Vuodenaikojen ja juhlien huomioiminen töiden aihepiireissä 

   Integrointi muihin alkuopetuksen oppisisältöihin  

          

          

   Leikkaaminen      

   Liimaaminen      

   Muovailu      

   Lankatyöt, esim. punominen, sormivirkkaus   

   Käsinompelu, esim. etupisto, pykäpisto   

   Painanta      

   Pujottelutyöt      

   Naulaaminen      

   Sahaus       

   Hiominen      

   Maalaaminen      

   Työn suunnittelua      

   Työn viimeistelyä      

   Työturvallisuus      

          
 
Käsityön turvallisuusohjeet ja niiden soveltamisen ohjeet liitetään opetussuunni-
telmaan myöhemmin. 
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KÄSITYÖN OPPISISÄLLÖT, kaikille yhteinen oppiaines 

          

LUOKAT 3 JA 4, SIILINJÄRVEN OPS    

          

SUUNNITTELU JA VIIMEISTELY       

   Omien töiden suunnittelu kuvallisesti, luonnostelu  

   Työn viimeistely       

   Oman työn arviointi     

          

MATERIAALI- JA VÄLINETIETOUS       

   Työvälineiden oikeat nimitykset    

   Materiaalitietoutta muun oppimisen yhteydessä  

   Työturvallisuusasioita välineiden käytön yhteydessä  

          

TEKSTIILITYÖ  Ompelu: Ompelukoneen käytön harjoittelua:   

     lankojen pujotus, suora ommel, siksak, pakki 

    Käsin ompelu     

    Napin ompelu     

          

   Virkkaus: ketjusilmukka ja kiinteä silmukka   

          

   Kankaan kuviointi: painantaa, pujottelua, päällikeompelua 

   Kirjontaa joillakin sopivilla pistoilla    

         

   Myös joitakin erikoistekniikoita voidaan opettaa, ks. TS 5-6 

          

TEKNINEN TYÖ Sahaus       

   Höyläys       

   Kairaus       

   Naulaus       

   Liimaus ja puristimien käyttö    

   Talttaus       

   Vuoleminen      

   Hionta       

   Pintakäsittely, esim.  maalaus, lakkaus, petsaus, öljyäminen 

   Mittaus: mm ja cm, suorakulma    

          
 

Käsityön turvallisuusohjeet ja niiden soveltamisen ohjeet liitetään opetussuunni-
telmaan myöhemmin. 
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VUOSILUOKAT 5−9 
 
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan kä-
sityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituk-
senmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Hän-
tä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan ar-
vostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla 
yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kult-
tuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen 
työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painot-
tua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön 
tai tekstiilityöhön.  
 
TAVOITTEET  
Vuosiluokkien 1−4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi 
oppilas 

 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä 
tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja talou-
delliset arvot 5-9 

 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja 
teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
omaan suunnittelutyöhönsä 5-9 

 perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita 
voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa 
5-9 

 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään 
luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa 
käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä 5-9  

 oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteis-
kunnan ja luonnon hyvinvoinnissa 5-9 

 oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja. 5-9 

KESKEISET SISÄLLÖT 

KÄSITYÖN YLEISET SISÄLLÖT  

 tuote- ja prosessi-ideointi 5-9 

 muodot, sommittelu ja värit 5-9 

 materiaali- ja kuluttajatietous  

 tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö 5-9 

 erilaiset työjärjestykset ja työohjeet 5-9 

 käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun mu-
assa kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan 7-9 

 erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita 7-9 

 tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikuttei-
ta muista kulttuureista 7-9 

 oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen 7-9 

 oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden 
yhteiseen tarkasteluun 5-9 
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TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT  
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 

 tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa 5-9 

 erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa 
ja eri tekniikoin 5-9 

 rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys 
eli viesti 7-9 

 erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia käsitteitä ja järjes-
telmiä sekä niiden sovelluksia 7-9 

 
Valmistaminen  

 teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvalli-
nen käyttö 5-9 

 teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luova valinta, yh-
distäminen ja työstäminen 5-9 

 monipuolista laiterakentelua 5-9 

 kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys 5-9 
 
TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu  

 tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilejä ja vaatetusta koskevien ai-
hepiirien yhteydessä 7-9 

 sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti 7-9 

 tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä 7-9 

 tekstiilituotteiden kolmiulotteisen muodon konstruointi, esimerkiksi kaavoituksen pe-
rusteita 7-9 

 tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja 
eri tekniikoin 7-9 

 
Valmistaminen  

 tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta käyt-
tökohteeseen, toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto  5-9 

 tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen 
ja työstäminen luovasti 5-9 

 tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys 5-9 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu  

Oppilas 

 havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee oh-
jatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, väli-
neet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus 

 ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle 

 dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismal-
lin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin 
se on tarkoitus valmistaa 

 osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen  
      muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.  
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Valmistaminen 

Oppilas 

 työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudatta-
en sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä 

 hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeis-
telty, ekologinen ja esteettinen 

 osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä 

 osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian 
käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia 

 osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa. 

Itsearviointi ja prosessin pohdinta 

Oppilas 

 kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan  

 havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa 

 osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen 
mukaisesti 

 arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmu-
kaisuuskriteerein 

 ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia 

 muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan. 
 

SIILINJÄRVEN KÄSITYÖN OPETUSSUUNNITELMA 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
Opetussuunnitelman kaikki seitsemän aihekokonaisuutta sisällytetään käsityön 
(ts, tn) kaikille vuosiluokille (3-9) huomioiden oppilaiden vuosiluokka ja suoritus-
taso. 
 
KÄSITYÖ OPETUKSEN (ts, tn) KESKEISET PAINOPISTEALUEET VUOSI-
LUOKITTAIN  
4. Tutustuminen erilaisiin käsityövälineisiin ja materiaaleihin 
5. Tuotteiden valmistaminen käsityövälinein 
6. Käsityövälineiden ja materiaalien rakenne, toiminta, käyttö ja työturvallisuus 
7. Koneet, laitteet, välineet, materiaalit, tekniikat:   

 rakenne 

 toiminta 

 käyttö 

 työturvallisuus 

 tieto, taito 

 materiaali 

 väline 
8. Itsenäinen työskentely 
9. Suunnitelmallinen työskentely ja laajempien kokonaisuuksien hallinta 
 
TYÖTURVALLISUUS 
Käsityön (ts, tn) työturvallisuus on esitelty perusteellisesti käsityön työturvalli-
suusoppaassa (opetushallitus2004) 
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TEKSTIILITYÖ OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN AIHEALUEITTAIN 
 
TEKSTIILITEKNOLOGIA 
Opetetaan tekstiilityössä tarvittavien työvälineiden käyttöä, työainesten tunte-
musta ja käsittelyä sekä tekstiilityön perustyötapoja. Tunneilla harjoitellaan teks-
tiilituotteiden rationaalisen valmistuksen perusteita. Opiskelua voidaan täyden-
tää tutustumiskäynneillä. 
 
Suunnitelmallisessa työskentelyssä harjoitellaan sanallisten ja kuvitettujen oh-
jeiden ymmärtämistä. Ohjeet alkavat yksinkertaisista menetelmistä ja vaikeutu-
vat automaattisen tietojenkäsittelyn tarjoamiin mahdollisuuksiin asti. 
 
Tavoitteena on valmistaa tuotteita, joissa painotetaan työn laatua ja kauneutta, 
ainesten oikeaa valintaa, perusteltua tarkoitusta ja käyttökelpoisuutta. 
 
TEKSTIILISUUNNITTELU 
Opetetaan tekstiilituotteiden suunnittelua. Tavoitteena on kehittää oppilaiden ky-
kyä yhdistää esineiden käyttötarkoitus ja esteettisyys sekä taitoa ymmärtää vä-
rien, muotojen, rakenteiden, mittasuhteiden ja materiaalitunnun merkitys käsi-
työnä valmistettavissa tuotteissa. 
 
Suunnittelun lähtökohtana monipuolinen ympäristön havainnointi luo pohjaa tuo-
tesuunnittelun perusteiden oppimiselle. 
 
TEKSTIILITALOUS 
Opetetaan ainesten tuntemusta ja käsittelyä, työvälineiden hankintaa, käyttöä ja 
huoltoa sekä kuluttajatietoa ja - taitoa. Opetuksessa korostetaan tarkoituksen-
mukaista taloudellisuutta, esteettistä näkemystä ja ekologista vastuuntuntoa yk-
silönä ja yhteisön jäsenenä. 
 
TEKSTIILIPERINNE 
Ylläpidetään ja kehitetään omaleimaista suomalaista käsityö- ja työtapaperinnet-
tä. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon kotiseudun ja maakunnan tradi-
tiot. Tehtäviin voidaan valita myös muiden kansojen ja kulttuuripiirien tekstiilipe-
rinteeseen liittyviä aiheita, joiden avulla oppilasta kasvatetaan arvostamaan eri 
kansoja ja kansainvälistä yhteistyötä. 
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TEKSTIILITYÖN OPPISISÄLLÖT 
          

LUOKAT 5 JA 6, SIILINJÄRVEN OPS    

Oppilas valitsee 5. luokalta alkaen joko tekstiilityön tai teknisen työn luokille 5-7  

          

OMPELU  Sauma, päärme, hulpio     

   Lankojen pujotus ompelukoneeseen ja puolaus  

   Sopivan piston valinta ja säätäminen   

   Ompeleen paikka: suoraommel ja siksak   

   Ompeleen päättäminen     

   Joustavan materiaalin ompelu    

   Napin ompelu      

   Sanallisen ohjeen lukeminen ja eteneminen sen mukaan 

   Mittojen ottaminen, vertaaminen kaavan mittoihin  

   Kankaan leikkaaminen     

   Kaavamerkit: OP, NP, langansuunta, etukpl, takakpl  

          

KIRJONTA  Erilaisia kirjontapistoja (2-3 kpl) erivahvuisilla, työhön sopivilla langoilla 

   Aloitus ja päättely      

   Tasaisen jäljen ja pinnan aikaansaaminen   

          

NEULONTA  Sopivien puikkojen valinta     

   Oikea ja nurja silmukka ja niiden merkit   

   Neuleen aloittaminen ja päättäminen   

   Silmukoiden lisääminen ja kaventaminen   

   Langan päättely neuleessa, langan vaihto   

   Suljettu neule      

   Kirjoneuleen alkeita     

   Neuleen hoito      

          

VIRKKAUS  Sopivan koukun valinta     

   Ketju- ja kiinteänsilmukan lisäksi pylväs ja piilosilmukka, virkkausmerkit  

   Kaventaminen ja leventäminen     

   Kääntyminen virkkauksessa    

   Langan vaihto      

   Neliö- ja ympyrävirkkaus     

   Virkkauksen päättely     

          

KUDONTA  Kehyskudontaa      

   Pirtanauha      

          

ERIKOISTEKNIKOITA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN (myös alemmilla luokilla) 

   Huovutusta  Helmikudontaa    

   Erilaisia kankaanpainantatekniikoita       Sormeiluita   
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   Tilkkutöitä  Marmorointia    

   Konekirjontaa  jne.    
Käsityön turvallisuusohjeet ja niiden soveltamisen ohjeet liitetään opetussuunnitelmaan myö-
hemmin 
   
 
TEKNISEN TYÖN OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN AIHEALUEITTAIN 

Teknisen työn opetus koostuu seuraavista teknologiaopetuksen aihealueista: 
Puu, metalli, kone, muovi, sähkö, elektroniikka, automaatio ja tekninen piirustus. 
Aihe-alueiden opetuksessa keskitytään kunkin alueen välineiden, koneiden ja 
materiaalien rakenteen, toiminnan, käytön ja turvallisuuden opetukseen. 
7.luokalla oppiaines on kaikille yhteistä, joka koostuu yllä esitetyistä teknologia 
opetuksen aihealueista. 
Valinnaisessa teknisessä työssä (8-9) voidaan oppilaalle tehdä yhdessä oppi-
laan ja huoltajan kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa painote-
taan joitakin teknologiaopetuksen osa-alueita. 
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6.luokan päättyessä teknisessä työssä: 
Oppilas kykenee käyttämään kouluilla käsityöluokassa olevia käsityövälineitä, ja 
materiaaleja oma-aloitteisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. 
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 8. luokan päättyessä teknisessä työssä: 
Oppilas kykenee käyttämään kouluilla olevia käsityövälineitä, työstökoneita ja 
materiaaleja itsenäisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Oppilas hal-
litsee kahdeksanteen luokkaan mennessä käsitellyt käsityön keskeiset tavoit-
teet, sisällöt ja aihekokonaisuudet. 
 

TEKNISEN TYÖN OPPISISÄLLÖT     

          

LUOKAT 5 JA 6, SIILINJÄRVEN OPS    

Oppilas valitsee 5. luokalta alkaen joko tekstiilityön tai teknisen työn luokille 5-7  

          

MITTAUS JA SUUNNITTELU       

  Sopivien materiaalien ja työvälineiden valinta    

  Työpiirustus       

          

PUUTYÖT Aiempien oppisisältöjen lisäksi:     

  Kuviosahaus       

  Erilaisia liitoksia: mm. ruuvi- ja tappiliitos    

  Poraus        

  Erilaiset pintakäsittelytavat, aiemmin opittujen lisäksi puun kuviointi toholla 

  Työn viimeistely       

          

METALLITYÖT         

  Leikkaus peltisaksilla      

  Pakotus        

  Kolvijuotos       
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  Niittaus        

  Puun ja metallityön yhdistäminen     

          

ELEKTRONIIKKA        

  Virtapiiri       
 
Käsityön turvallisuusohjeet ja niiden soveltamisen ohjeet liitetään opetussuunnitelmaan 
myöhemmin. 
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7.18 Liikunta 

 
Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään 
liikunnan terveydellinen merkitys. 
 
Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on 
mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. 
 

Siilinjärven kunnan koulujen liikunnanopetuksen keskeisenä ajatuksena on ohja-
ta oppilasta saavuttamaan sellaisia ominaisuuksia, että niiden avulla hän: 

 hallitsee liikunnan perustaitoja monipuolisesti 

 oppii liikunnan lajitaitoja 

 pystyy itsenäiseen harjoitteluun sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen 

 voi ylläpitää omaehtoista liikuntaharrastusta 
 

Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti 
omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien 
huomioon ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemis-
ta ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen.   
 
Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turval-
lisuutta.  Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikennekäyttäytymistä. 
Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen.  
 

Siilinjärven kunnan kouluissa opetus pyritään järjestämään monipuoliseksi eri-
laisilla sisällöillä ja vaihtelevilla opetusmenetelmillä. Näin tuetaan oppilaan yksi-
löllistä kehitystä ja kokonaisvaltaista oppimista huomioiden integraation ja eriyt-
tämisen vaatimukset. Opetuksessa korostetaan oman ajattelun tärkeyttä valinto-
ja tehtäessä ja ongelmien ratkaisuissa sekä tietoista valmentautumista sosiaalis-
ten ja emotionaalisten tilanteiden hallintaan. Näin tuetaan oppilaan yhteistyötai-
tojen kehittymistä ja toimimista vastuullisena ryhmän jäsenenä. Opetuksen avul-
la oppilaita ohjataan luovaan liikunnalliseen ilmaisuun sekä kansallisen ja kan-
sainvälisen liikuntakulttuurin tuntemiseen. 
 

Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, pai-
kalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan eri-
tyistarpeet ja terveydentila. 
 

Aihekokonaisuuksista liikunnassa toteutuvat ihmisenä kasvaminen, turvallisuus 
ja liikenne, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
sekä terveys- ja kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyyskasvatus. Ihmisenä kas-
vaminen korostuu liikunnassa erityisesti toisten huomioimisena leikeissä ja pe-
leissä, sääntöjen noudattamisena, itsetuntemuksen vahvistumisena ja yhteis-
toiminnassa. Turvallisuus- ja liikennekäyttäytymistä opitaan liikuttaessa paikasta 
toiseen jalan, pyörällä tai bussilla sekä huomioidaan eri liikuntalajien turvalli-
suustekijät. Suunnistuksessa ja retkeilyssä painottuu vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Oppilaita ohjataan koulun tilojen ja va-
rusteiden vastuulliseen käyttöön. Ohjatun liikunnan avulla oppilas saa kokemuk-



 184 

sia ja tietoa liikunnan terveysvaikutuksista. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluva lu-
mi- ja jääliikunta sekä uinti sisällytetään liikunnan opetukseen. Kansainvälisyys 
ilmenee liikunnassa kansantansseissa ja eri maiden leikeissä. 

 
Toiminta-ajatus ja keskeiset periaatteet 
Liikunnanopetuksen toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilasta liikuntaan ja lii-
kunnan avulla. 
Liikunnanopetuksen keskeiset periaatteet ovat tavoitteellisuus, suunnitelmalli-
suus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. 
Tavoitteellisuus tarkoittaa, että keskeiset opetussisällöt opetetaan loogisessa 
järjestyksessä oppilaan kehitysperiaatteita noudattaen. Oppilaalle välitetään tie-
to keskeisistä tavoitteista kullakin luokka-asteella. 
Suunnitelmallisuus tarkoittaa työskentelymuotojen ja opetusjärjestelyjen sekä ti-
lan, ajan, välineiden ja materiaalien monipuolista, joustavaa ja tehokasta käyttöä 
oppilaiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. 
Yksilöllisyys tarkoittaa lapsen persoonallisten ominaisuuksien huomioimista, op-
pilaskeskeisten työtapojen käyttämistä, valinnaisuuden mahdollistamista sekä 
positiivisen ilmapiirin luomista. 
Yhteisöllisyys tarkoittaa oppilaan ohjaamista kouluyhteisön sekä koulun ulko-
puolisen yhteisön vastuulliseksi ja osallistuvaksi jäseneksi. 
 
Liikunnanopetuksen sisältökokonaisuudet: 
 

Emotionaaliset 
prosessit 

Älylliset prosessit Motoriset prosessit Sosiaaliset prosessit 
 
 

Aihekokonai-
suudet 
- ihmisenä   
  kasvaminen 
- ympäristökas-
vatus 

- turvallisuus ja 
  liikenne 
- vastuu 
ympäristöstä,  

  hyvinvoinnista 
ja kestävästä  

  tulevaisuudes-
ta 

- terveyskasva-
tus 

- kansainvä-
lisyyskasvatus 

Eriyttäminen 
- eriytetyt ryh-
mät 

- eriytetyt tehtä-
vät 

Omaehtoinen 
liikunta 
- kilpailut 
- pelit 
- juhlat 
- esiintymiset 
- tapahtumat 
- kerhot 

Oppituntien  
ulkopuolinen 
liikunta 
- välitunnit 
- harrastukset 
- kansallinen ja 
  kansainvälinen 
  kulttuuri 
 

Integrointi 
- oppiaineitten 
  välinen 
- teemat 
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VUOSILUOKAT 1−4 
 
Vuosiluokkien 1−4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä 
yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa 
ilmapiirissä ja se etenee motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen 
lähtökohta on oppilaiden aktiivisuus, ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden 
mielikuvitusta ja omia oivalluksia. 
 
Pääpaino vuosiluokilla 1-2 on varmistaa ja vahvistaa oppilaan oman kehon tuntemusta, 
sekä oppilaan taitavuuden kehittämisessä perusliikemuodoissa, havaintotoiminnan ja ajat-
telun kehittämisessä, liikunnallisen aktiivisuuden lisäämisessä, omien kykyjen ja ominai-
suuksien kehittämisessä, onnistumisen elämyksissä, sääntöjen sisäistämisessä ja luonte-
vassa yhteistyössä opettajan ja oppilastovereiden kanssa.  

 
Tavoitteena on, että 1.-2. luokan oppilas     
o käyttää aktiivisesti motorisia perustaitoja 
o varmentaa oman kehon tuntemusta ja käyttöä perusliikkeiden kautta  
o omaksuu omaan kehoon ja perusliikkeisiin liittyviä käsitteitä  
o on innokas ja kokeileva liikkuja 
o oppii noudattamaan leikkien sääntöjä ja toimimaan ryhmässä 

 

LIIKUNNAN OPPISISÄLLÖT      

Opetussuunnitelmaa sovelletaan koulun liikuntavälineiden ja -paikkojen mukaan.  

          

LUOKAT 1 JA 2, SIILINJÄRVEN OPS    

Liikun kokeillen ja kehittyen, tottuen ja toistaen     

          

VOIMISTELU  Motorisia perustaitoja     

   Kehonhallintaa eri tavoin ja apuvälinein   

   Monipuolista liikuntaa teline- ja ketteryysradoilla  

   Musiikkiliikuntaa, rytmiharjoituksia    

          

PALLOILU  Monipuolista pallonkäsittelyä erilaisilla palloilla  

   Palloleikkejä      

   Pallopelejä      

   Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen   

          

YLEISURHEILU  Perusliikuntaa: kävelyä, juoksua, erilaisia hyppyjä, heittoja 

   Viestileikkejä      

          

ULKOLIIKUNTA  Pihaleikkejä, leikkejä lähimaastossa   

   Hiihdon perustaitojen harjoittelua    

   Luistelun perustaitojen harjoittelua    

   Välituntileikit ja -pelit     

   Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen   

   Suunnistuksen alkeita     
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UINTI   Veteen totuttautuminen, vesileikkejä   

(Fontanellan opettaja) Uinnin alkeita     
 

Vuosiluokat 3-4 
 
Vuosiluokilla 3-4 painotetaan motoristen perustaitojen kehittämistä ja fyysisen 
toimintakyvyn lisäämistä sekä rasitukseen tottumista. Oman kehon toimintaky-
vyn kehittymistä havainnoidaan peleissä, leikeissä ja kilpailuissa. Oppimisen 
elämykset yhdessä vastuun ottamisen ja myönteisen asennoitumisen ohella 
ovat tärkeitä.  
 
Tavoitteena on, että 3-4 luokan oppilas 
o oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä liikunnan harras-

tamiseen 
o oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntataitoja ja perusuimataidon 
o harjaantuu sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhteistyöhön ilman keskinäi-

sen kilpailun korostumista 
o oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä 
 
 
Oppilasarviointi opetussuunnitelman osana  
Oppilasarvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppilasta myönteisellä tavalla se-
kä kannustaa häntä liikunnan harrastamiseen. Arvioinnin avulla pyritään ohjaa-
maan oppilasta omien kykyjen, taitojen ja asenteiden tunnistamiseen. Arvioin-
nissa pyritään tuomaan esille oppilaan vahvuuksia, jotka voivat olla muutakin 
kuin hänen liikunnallinen osaamisensa. Myönteisellä palautteella voidaan edis-
tää hänen kehittymistään tasapainoiseksi ja itsensä hyväksyväksi ihmiseksi. 
Arvioinnin perusteella myös huoltajat voivat muodostaa kuvan oppilaan liikunnal-
lisesta osaamisesta ja hänen asennoitumisestaan liikuntaan. Arviointikeskuste-
luissa annetaan huoltajille tietoa oppilaan erityistaipumuksista sekä asioista, joi-
hin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  . 
 
 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
Oppilas 

 hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa 

 osaa juosta, hypätä ja heittää 

 osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä 

 osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan 

 osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä 

 osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen  

 osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen 

 pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti  

 pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä 

 toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa 

 osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan 

 toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti 
ja yritteliäästi liikunnan opetukseen. 
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LIIKUNNAN OPPISISÄLLÖT      

Opetussuunnitelmaa sovelletaan koulun liikuntavälineiden ja -paikkojen mukaan.  

          

LUOKAT 3 JA 4,  SIILINJÄRVEN OPS    

Liikun oppien ja oivaltaen, harjoitellen ja halliten.     

          

VOIMISTELU  Perusvoimistelua      

   Voimistelua erilaisten välineiden kanssa   

   Telinevoimistelua, temppuratoja    

   Musiikkiliikuntaa, rytmiikkaa    

          

PALLOILU  Eri palloilulajeihin tutustumista ja niiden opettelua   

    viite- ja pienpelien sekä leikin avulla  

   Erilaisten pelivälineiden käytön harjoittelu   

   Pelien sääntöjen oppiminen ja noudattaminen   

   Reilu peli -periaatteen oppiminen    

          

YLEISURHEILU  Monipuolisia harjoitteita eri lajeista, hyppyjä, heittoja, juoksuja 

   Lajiharjoittelua, esim. pituushyppy ja pallonheitto  

          

TALVILIIKUNTA  Hiihtotekniikkaa, kestävyyttä    

   Luistelutekniikkaa, mailan käsittelytaitoja   

   Jääpelejä      

          

UINTI   Vesileikkejä      

(Fontanellan opettaja) Eri uintilajien opettelua     

   Sukellusta      

          

ULKOLIIKUNTA  Suunnistuksen alkeita     

   Retkeilyä      

   Ulkoleikkejä      

          

MUUT LAJIT  Koulun mahdollisuuksien mukaan    
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VUOSILUOKAT 5−9 

 
Vuosiluokkien 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa 
korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Moni-
puolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja 
yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Ope-
tuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan itsensä 
ilmaisua.  
 
 VUOSILUOKAT 5 - 6 
 

5 - 6-luokilla opiskellaan lajitaitoja, opitaan ymmärtämään peliajatusta ja sääntö-
jä sekä yleensä liikunnan merkitystä. Onnistumisen elämysten kautta kannuste-
taan monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Ryhmän tai joukkueen jäsenenä 
oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään myös esteettisesti. 

 
Tavoitteena on, että 5-6 luokan oppilas 
o kehittää edelleen ja soveltaa motorisia perustaitoja käytäntöön ja oppii liikun-

nan lajitaitoja 
o ymmärtää liikunnan ja kunto-ominaisuuksien kehittämisen merkityksen 
o ymmärtää peliajatuksen ja sääntöjen merkityksen 
o oppii toimimaan itsenäisesti, turvallisesti ja asianmukaisesti sekä yksin että 

ryhmässä 
o tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan har-

rastamismahdollisuuksista sekä mahdollisesti löytää oman harrastuslajin 
o kehittää edelleen uimataitoaan 
o pystyy osallistumaan kunnan koululaisten kilpailuihin oman harrastuslajinsa 

puitteissa 
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LIIKUNNAN OPPISISÄLLÖT      

Opetussuunnitelmaa sovelletaan koulun liikuntavälineiden ja -paikkojen mukaan.  

          

LUOKAT 5 ja 6, SIILINJÄRVEN OPS    

Liikun taitaen ja tietäen, soveltaen ja suunnitellen.     

          

VOIMISTELU  Perusvoimistelua      

   Voimistelua erilaisten välineiden kanssa   

   Telinevoimistelua      

   Musiikkiliikuntaa, rytmiikkaa    

   Lihashuoltoa, venyttelyä     

          

PALLOILU  Erilaisia pallopelejä, sääntöjen oppiminen ja noudattaminen 

   Pelivälineiden käytön harjoittelua    

   Reilun pelin periaate     

          

YLEISURHEILU  Juoksua, hyppyjä ja heittoja eri lajeissa   

   Lajiharjoittelua, esim. korkeushyppy ja keihäänheitto  

          

          

TALVILIIKUNTA  Hiihtoa ja luistelua sekä jääpelejä.    

    Aikaisemmin hankittuja taitoja syvennetään.  

ULKOLIIKUNTA  Retkeilyä ja suunnitusta     

   Karttamerkit ja kompassinkäytön alkeet   

   Jokamiehen velvollisuudet ja oikeudet   

          

MUUT LAJIT  Koulun mahdollisuuksien mukaan uusia lajeja   
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VUOSILUOKAT 7-9 
 
Vuosiluokilla 7-9 tulee ottaa huomioon oppilaiden murrosiästä johtuvat kasvun 
vaiheet ja kehityserot. Oppilasta kannustetaan ja tuetaan sopivien laji- ja kunto-
harjoitteiden kautta löytämään itselle sopivia liikunnan harrastusmuotoja. Oppi-
laiden hyvin suuret erot taito-, kunto- ja motivaatiotekijöissä huomioidaan ope-
tuksessa. 
  
 

Tavoitteet luokille 7-9 

 kokea liikunnan ja onnistumisen elämyksiä 

 kehittää fyysistä kuntoa ja toimintakykyä 

 kehittää edelleen motorisia perustaitoja sekä liikunnan lajitaitoja 

 kehittää uimataitoaan sekä vedestä pelastamisen taitoja 

 oppii ymmärtämään liikkumisen merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä 

 oppii toimimaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti liikuntatilan-
teissa 

 oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä 

 rohkaistuu tutustumaan ja kokeilemaan liikunnan eri harrastusmahdollisuuk-
sia  

 
Keskeiset sisällöt luokilla 7 – 9  

 Palloilu ja mailapelit  
o jalkapallo, salibandy, lentopallo, koripallo, pesäpallo 
o sulkapallo, tennis, pöytätennis 
Palloilulajeissa opetellaan keskeisiä lajitaitoja, sääntöjä ja pelitaktiikkaa myös 
viitepelien muodossa. 

 Musiikki- ja ilmaisuliikunta sekä tanssi  
o seuratansseja 
o tanssin eri lajeja 
o leikit 
 

 Perusliikunta ja yleisurheilu 
o yleisurheilun juoksuja, hyppyjä ja heittoja 

mahdollisuuksien mukaan kuntoilutyyppisesti (moniottelut) 
 

 Voimistelu 
o voimaa ja notkeutta lisääviä lihashallinta- ja liikkuvuusharjoittelua 
o permantovoimistelua ja trampoliinihyppyjä  
o telineillä ja välineillä temppuilua koulun ja oppilaan resurssien mukaan 

 

 Suunnistus ja luonnossa liikkuminen  
o kartanluku ja kompassin käyttö 
o maastosuunnistus koulun lähiympäristössä 
o lenkkeily ja luontopolut 

 

 Vesiliikunta 
o uinnin perustaitojen vahvistaminen 



 191 

o vesileikit, pelit, ja vesivoimistelu 
o vedestä pelastaminen 

 

 Talviliikunta 
Hiihto 

o matkahiihtoa metsässä ja jäällä 
o eri hiihtotapojen kertaaminen 
o leikit ja kisailut 

 
Luistelu 

o erilaiset jääpelit  
o perusluistelutaitojen kehittäminen 
o kisailut 

 

 Fyysisen kunnon kehittäminen 
o kestävyysjuoksutesti 
o lihaskuntotesti 
o nopeus ja taitotesti 

 Testejä toteutetaan säännöllisesti eri testimenetelmillä kuntokortteja käyttäen. 
 

 Lihashuolto ja rentoutuminen 
Toteutetaan säännöllisesti ympäri vuoden 
 

 Uusiin liikuntalajeihin tutustuminen 
 

 Kilpailutoiminta 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan koulun, kunnan ja KLL: n kilpailutoi-
mintaan 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
Oppilas 

 osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 

 osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 

 osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa 

 osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan 

 osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oike-
uksista ja velvollisuuksista 

 osaa luistella sujuvasti 

 hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat  

 hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja 

 tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 

 osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään 

 osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille 
asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 

 toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja 
reilun pelin periaatetta. 
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LIITE 1 
Lajikohtaisia oppisisältöjä 6. luokan päättyessä  
soveltaen koulujen väline- ja suorituspaikkojen mukaan: 
 
      

Yleisurheilu 

 rento ja rytmikäs juoksu eri alustoilla ja maastoissa 

 10 min yhtäjaksoinen juoksu 

  pikajuoksujen pysty- ja telinelähtö 

  pikajuoksutekniikkaa 

 aitojen ylitystekniikkaa rytmillisesti 

 viestinjuoksun vaihto 

 pituushyppytekniikkaa 

 korkeushyppytekniikkaa 

 perusheitto yläkautta 

 välineen heittäminen vauhdista 

 kuulantyöntötekniikkaa 

 mahdollisuuksien mukaan joukkuetyyppisiin liikuntatapahtumiin  
osallistuminen joukkueen jäsenenä, kuten Hese-kisa, Monexi-
maastojuoksu, Valio-viesti tms. 

 
 

     Voimistelu 

 kehonsa lihasten hallinta ja liikkuvuusharjoitteet kävellen, juosten, hyppi-
en, loikkien jne. 

 muodostelmakäsitteet rivi, jono, parijono, piiri, avorivistö, ryhmä 

 rytmiliikuntaa 

  liikkuminen laskun tai musiikin mukaan 

 permannolla hyppy- ja laukka-askel, harppaus, jänne-, kyykky-, saksi-, 
jänis-, varsa- ja päähyppy, loikka sekä kolmi- ja viisloikka 

 kuperkeikka eteen permannolla ja pukilla sekä kuperkeikka taakse 

  vaaka ja toispolvivaaka 

 käsinseisonta tukea vasten 

 käsinseisonta 

 rattaanpyörä 

  siltanousu 

 ponnistaminen ponnistuslaudalta tasa- ja yhden jalan ponnistuksella 

 joustava alastulo erilaisilta esteiltä 

 pukilla ja hyppyarkulla haara- ja kyykkyhyppy 

 hyppyarkulla urhonhyppy 

 trampoliinilla erilaisia hyppyjä 

 rytmisen voimistelun välineitä käyttäminen (nauha, keilat, vanne, pallo ja 
naru) 

 puomilla kävelyt, matalat hypyt ja istunnat 

 nojapuilla, rekillä ja renkailla oikonoja, päinsuistunta, neulansilmä, leuan-
veto ja turmariipunta turvallisesti 

 köysillä kiipeämiseen oman kehon painolla 

 puolapuilla liikkuminen ja niiden hyödyntäminen lihaskuntoliikkeisiin 
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 voimistelupenkin hyödyntäminen tasapaino-, ketteryys- ja lihaskuntoliik-
keisiin 

 
 

     Musiikki- ja ilmaisuliikunta sekä liikuntaleikit 

 tavallisimmat seuratanssit, kuten valssi ja jenkka 

 itsensä ilmaiseminen musiikin eri muotojen mukaan 

 perinnelaululeikkeihin ja eri maiden kansantansseihin tutustuminen 

 uudempaan musiikki-ilmaisun eri muotoihin tutustuminen 

 uusiin liikuntaleikkeihin tutustuminen 
 
 
Pallopelit 

 erilaisten pallojen kuljettaminen ja käsittely eri tilanteissa 

 koripallon kuljetus- ja syöttö- sekä koriin heittotavat 

 koripallon alkeispelejä 

 koripallon säännöt ja pelitaktiikkaa pääpiirteissään 

 soft-, kenko- ja lentopallojen käsittelyä 

 sormi- ja hihalyönti 

 alakautta aloitussyöttö 

 lentopallon perussäännöt 

 lentopallon peliajatuksen ymmärtäminen ja joukkueen jäsenenä oleminen 

 käsipallon perusperiaatteet 

 mailankäsittelyn perusteet pöytätenniksessä, tenniksessä ja sulkapallos-
sa sekä pallon ohjaamista ja havainnointia  

 sählypallon kuljettaminen ja syöttäminen sekä laukaisu 

 kiinniotto pesäpalloräpylällä 

 taittoheitto 

 pysty- ja vaakamailanäpäytys 

 pesäpallon syöttö ja peruslyönti 

  pesäpallon perussäännöt ja niiden sovelluksia 

 ulkokentällä liikkuminen pallon suuntaan sitä tavoitellen 

 pallon kuljettaminen käsin tai jaloin sitä halliten  

 sisäteräsyöttö 

 jalkapallon haltuunottotavat 

 jalkapallon säännöt pääpiirteissään 

 palloilulajien peliajatuksen lähtökohtana joukkuepeli (hyökkäys, puolus-
tus, sijoittuminen, liikkuminen) 

 mahdollisuuksien mukaan joukkuetyyppisiin liikuntatapahtumiin  
osallistuminen joukkueen jäsenenä 

 
 

     Suunnistus ja retkeily 

 erilaisten karttojen käyttäminen ja liikkuminen niiden avulla eri maastoissa 

 mittakaava-käsite 

 kompassin käytön alkeita 

 retkeilijöille tarpeellisten luonnonmerkkien tunteminen maastossa 

 jokamiehen oikeuksien tietäminen ja toimiminen niiden mukaan  
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Talviliikunta (hiihto, luistelu ja jääpelit) 

 sauvoitta hiihto 

 kaksivaiheinen vuorohiihto ja tasatyönnöt maastoon soveltaen 

 2-potkuinen tasaluistelu ja myös muita vapaan hiihtotavan tekniikoita 

 nousuihin vaadittavia tekniikoita maastoon soveltaen 

 laskutavat ja käännökset  

 monipuolista liikkumista suksilla  

 perusasioita suksen huollosta ja voitelusta 

 10 km:n matkahiihto 

 luistelua sujuvasti eteenpäin ja tyydyttävästi taaksepäin 

 liukumista yhdellä luistimella 

 aura- ja sivuttaisjarrutus 

 kehäkierto eteenpäin 

 tasahyppy vauhdissa 

 taitoluistelussa siihen kuuluvia ominaisuuksia ja elementtejä 

 jääpelimaila käsittely turvallisesti 

 jääpelivälineen kuljetusta ja hallintaa 

 jääpelien peliajatuksen ymmärtäminen 

 jääpelin turvallisuusnäkökohtien huomioiminen 

 mahdollisuuksien mukaan joukkuetyyppisiin liikuntatapahtumiin  
osallistuminen joukkueen jäsenenä 

 
 
     Uinti 

 tavallisimpiin uimatyyleihin perehtyminen ja jonkin uimatyylin osaaminen 

 liukumisen perusteet 

 uloshengitystekniikka veteen 

 kelluminen jollakin tekniikalla 

 200 metrin matkanuinti yhtäjaksoisesti, josta 50 metriä selällään 

 sukeltamisen vaarojen ymmärtäminen vierailla rannoilla tai uimapaikoilla 

 sen tietäminen, että vesi kannattaa, turvallisuusnäkökohtien ymmärtämi-
nen 

 

Muut lajit ja harrastuneisuus 

 paikkakunnalla harrastettaviin muihin lajeihin tutustuminen mahdollisuuk-
sien mukaan 
(keilailu, golf, ammunta, laskettelu, kuntosalityöskentely, ratsastus jne.) 

 liikunnan merkityksen ymmärtäminen terveyden edistäjänä  

 liikuntaharrastuksen ymmärtäminen myös sosiaalisena mahdollisuutena 
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7.19 Kotitalous 

 
VUOSILUOKAT 7−9 
 
Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön 
työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän ti-
lanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteis-
taan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 
 
Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen 
sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tu-
kemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kan-
nalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden 
yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdolli-
suuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa 
käytäntöön useiden eri alojen tietoa. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

 ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvin-
voinnin kannalta  

 pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimin-
taansa 

 tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyt-
tämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, vä-
lineitä ja työtapoja 

 toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulu-
tukseen liittyviä ongelmia  

 tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvä-
listymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

Seuraavat keskeiset sisällöt toistuvat kaikille yhteisessä kotitaloudessa 
(7.luokka) ja valinnaisessa kotitaloudessa (8. – 9. luokka). Valinnaisessa kotita-
loudessa sisältöjä syvennetään ja vahvistetaan näin oppilaan tiedollisia ja taidol-
lisia valmiuksia. 
 

Perhe ja yhdessä eläminen 

 hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat 

 sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri  

 tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä 
 
Ravitsemus ja ruokakulttuuri 

 ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka 

 ruoan laatu ja turvallisuus 

 perusruoanvalmistusmenetelmät 

 aterioiden suunnittelu ja erilaisia ruokailutilanteita suomalaisessa ruokakulttuurissa 
(paikalliseen ruokaperinteeseen tutustuminen 7. luokalla)   
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 ruokakulttuurien muuttuminen 
 
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 

 oman rahankäytön suunnittelua  

 kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet 

 tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö 

 kulutuksen ympäristövaikutukset 
 
Koti ja ympäristö 

 asunnon ja tekstiilien hoito 

 kotitalouden jätehuolto 

 kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttöä 
 

AIHEKOKONAISUUDET 
1. Ihmisenä kasvaminen 
Kotitaloudessa tuetaan oppilaan kasvua käytännöntyöskentelyn avulla. Yhdessä 
toimiminen opettaa toisen huomioonottamista ja ryhmässä työskentelyyn liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla opitaan oman ja toisten työskentelyn arvos-
tamista.  
 
Kotitaloudessa oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja 
hyvinvoinnistaan. Työn lomassa opitaan suunnitelmallisuutta, kokemaan onnis-
tumisen ja epäonnistumisen tunteita, tekemään kompromisseja ja sopimaan 
työnjaosta. 
 
Oppilas oppii luomaan ympärilleen esteettistä arkea siisteyden ja erilaisten ruo-
kailutilanteiden yhteydessä. 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Kotitaloudessa perehdytään suomalaiseen ruokakulttuuriin; sen erityispiirteisiin 
ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin sekä tutustutaan vieraiden maiden ruokakult-
tuureihin. Samalla opitaan tärkeää tapatietoutta ja luodaan pohjaa kansainvälis-
tymisen ja monikulttuurisuuden tuomien mahdollisuuksien arvostukselle. 
 
3. Viestintä ja mediataito 
Kotitalous on oppiaine, jossa harjoitellaan vuorovaikutusta, omien mielipiteiden 
ja tunteiden ilmaisua, kuuntelemista ja neuvottelemista. Kotitaloudessa käytän-
nöntyöskentelyyn yhdistyy itsenäinen tiedonhankinta, soveltaminen ja raportoin-
ti. Tiedonhankinnassa opitaan hyödyntämään eri tietolähteitä. Opetuksessa op-
pilas oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin esim. ravitse-
muksesta, erilaisista ruokatrendeistä ja kulutustottumuksia muokkaavista väit-
teistä. 
 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Yrittäjämäinen toiminta kotitaloudessa on ongelmien ratkaisemista, uusien mah-
dollisuuksien näkemistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Kotitalous-
opetuksessa oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja yhteis-
ten asioiden hoidosta. hän oppii suunnittelemaan ja arvioimaan työtään sekä 
työskentelemään pitkäjänteisesti ja itsenäisesti. 
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Kotitalousopetuksen avulla oppilas oppii ymmärtämään elinkeinoelämän raken-
teita ja toimintaa kotitalouden kannalta, tekemään vertailua palveluiden hankki-
misen ja itse tekemisen välillä sekä sisäistämään kotitaloustyön merkityksen 
perheen hyvinvoinnin kannalta. 
 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä 
Työskentelyssä painotetaan vastuullista kulutuskäyttäytymistä ja tuotteen elin-
kaaren ymmärtämistä. Opetuksessa pyritään kohti kriittistä kuluttajuutta. 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
Kotitalousopetuksessa oppilas oppii noudattamaan turvallisuusohjeita ja ymmär-
tämään hygienian ja ergonomian merkityksen työskentelyssä. 
 
7. Ihminen ja teknologia 
Kotitaloustunneilla opitaan hankkimaan ja soveltamaan tietoa sekä käyttämään 
ja hoitamaan kotitalouskoneita ja -laitteita. 
 
OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTURVALLISUUS 
Opetuksen ylläpitäjä huolehtii siitä, että kotitalouden opetustilat ovat tilasuunnit-
telultaan, kalusteiltaan ja laitteiltaan sellaiset, että tiloissa on mahdollista antaa 
kaikkien sisältöalueiden opetusta. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan aktiivi-
suutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta. Kotitalouden oppimisympäristön on oltava 
toimiva ja viihtyisä. – Myös ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon (kierrätys 
ja jätteiden lajittelu). Kotitaloustuntien aikana oppilaalla on oikeus turvalliseen 
työskentelyyn. Kotitalouden työturvallisuusseikkoja ja tilojen suunnittelua on 
määritelty Kaarina Ahon toimittamassa julkaisussa ” Kotitalouden opetustilat & 
työturvallisuus” (Opetushallitus, 1999). 
 
VALINNAINEN KOTITALOUS 8. – 9. LUOKKA 
Seitsemännen luokan keväällä oppilaalla on mahdollisuus valita kotitalous valin-
naisaineeksi. 
 
Valinnainen kotitalous syventää ja täydentää 7. luokan oppisisältöjä. Opetuk-
sessa painottuu käytännönläheisyys, itsenäinen työskentely, oppilaan oma 
suunnittelu sekä oman työn arvostaminen ja arviointi. Itsenäinen tiedonhankinta, 
arvioiminen ja soveltaminen auttavat selviytymään muuttuvissa olosuhteissa. 
Opetuksessa oppilasta ohjaan ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, ih-
missuhteistaan sekä taloudestaan ja ympäristöstään. 
 
Ruoanvalmistukseen ja ruokaan liittyvät kokemukset ja elämykset lisäävät elin-
tarvikkeiden, ruokalajien ja ruokakulttuurien tuntemusta ja luovat pohjaa terveel-
lisille ruokatottumuksille. Valinnaisessa kotitaloudessa tutustutaan tarkemmin 
suomalaiseen ruokakulttuuriin ja kodin juhlaperinteisiin sekä laajennetaan tietä-
mystä kansainvälisistä ruokakulttuureista. 
 
Opetuksessa toteutuva oppilaiden yhteistyö ja opettajan ja oppilaan vuorovaiku-
tus tukevat oppilaan kasvua sosiaaliseksi, vastuulliseksi, välittäväksi ja erilai-
suuden hyväksyväksi ihmiseksi. 
 
 



 198 

ARVIOINTI 
Kotitalouden arvosana perustuu oppilaan käytännöntoimintataitoihin, tiedonhan-
kinta- ja tiedonkäsittelytaitoihin, yhteistyöhön ja vuorovaikutustaitoihin sekä aktii-
visuuteen ja asenteisiin. Tavoitteena on oppilaan omatoimisuuden lisääntyminen 
ja ohjauksen väheneminen. 
 
Oppilasarviointi perustuu jatkuvan näytön arviointiin. Oppilaan ja opettajan väli-
sillä keskusteluilla, itsearvioinneilla sekä ryhmän sisäisillä arvioinneilla pyritään 
tavoitteiden mukaisen työskentelyyn. Käytännön kokeet ja teoriakokeet auttavat 
syventämään tiedon hallintaa. Koulukohtaisesti voidaan antaa vapaaehtoisia 
käytännönkotitehtäviä. Ne lisäävät mahdollisuutta kädentaitojen kehittämiseen ja 
ovat osa koulun ja kodin välistä yhteistyötä. 
 
HYVÄN OSAAMISEN KUVAUS, 8.LUOKKA (valinnainen opetus) 
Oppilas 

 osaa noudattaa hyviä tapoja 

 tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmistuksen ilmi-
öitä 

 tietää ruoan turvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä 

 käyttää tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti työtapoja, -aineita ja -laitteita 

 tunnistaa suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin keskeisiä piirteitä 

 pystyy ohjatusti valmistamaan aterioita ja tietää ruokavalion merkityksen 
omalle terveydelleen 

 osaa jätteiden peruslajittelun 

 osaa tavanomaiset kodin siivoustyöt ja kodin perustekstiilien hoitamisen 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
(kaikille yhteinen kotitalous 7. lk ja valinnainen kotitalous 9. lk) 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

Oppilas 

 osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia 
itsenäisesti ja ryhmässä 

 tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja 
osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa. 

 
Käytännön työtaidot 

Oppilas 

 tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja 
osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa 

 osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa 
ravitsemussuositukset huomioon ottaen 

 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä 
turvallisesti 

 osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä 

 osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä  

 osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita 
sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta. 
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Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 

Oppilas 

 osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pak-
kausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta 

 osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahan-
käyttösuunnitelmansa 

 tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet. 
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7.20 Valinnaiset aineet 

 
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen 
yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä 
haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnais-
ten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja 
löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen ta-
voitteita.  
 
Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6. §:ssä on määritelty valinnaisten aineiden yhteen-
laskettu vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jakaminen  

 oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin 

 useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin 

 vieraisiin kieliin 

 tietotekniikkaan liittyviin aineisiin. 
 

Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, 
sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. 
 
Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A- ja B-kielinä opetettavien valin-
naisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Muista valinnaisista kielistä päätetään ope-
tussuunnitelmassa.  
 
Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen mää-
rittelemä oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärä, voivat viikkotunnit ylityksen osalta sisältää 
myös valinnaisia aineita.  
 
Tuntijaossa on vuosiluokilla 1−4 taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) 
vähimmäistuntimäärän lisäksi varattu kuusi vuosiviikkotuntia näille aineille yhteistä opetusai-
kaa. Myös vuosiluokilla 5−9 on kuusi vuosiviikkotuntia näiden aineiden yhteistä opetusaikaa. 
Paikallisessa opetussuunnitelmassa taide- ja taitoaineiden yhteinen opetusaika voidaan ja-
kaa mainittujen aineiden kesken yhteisesti kaikille oppilaille tai se, taikka osa siitä voidaan 
jättää oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi opinnoiksi. 



 201 

7.21 Oppilaanohjaus 

 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas 
kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään 
elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee 
omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elä-
mänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tu-
loksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla ediste-
tään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
 
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja 
toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien väli-
sellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.  
 

Yhteistyö koulun sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa on merkittävä osa 
oppilaanohjausta. Rehtori, luokanopettaja, luokanvalvoja ja oppilaanohjaaja 
muodostavat yhteistyön rungon. Aineenopettajat vastaavat oman aineensa 
opiskelun ohjauksesta. 
 

TAVOITTEET 
Oppilas  

 oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen 

 oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

 oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä 
etsimään apua ongelmatilanteissa 

 oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit 

 oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan 

 saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen si-
sällä ja perusopetuksen päättövaiheessa 

 oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää kos-
kevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tar-
joamia mahdollisuuksia 

 oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevai-
suudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa 

 saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävis-
sä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa 

 oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasva-
maan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen. 

 
 

VUOSILUOKAT 1–2  
 
Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja 
tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. 
Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta opiskelutaitojen kehittä-
misessä. Oppilasta tulee ohjata suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin, käyt-
tämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä.  
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Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja kou-
lun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiske-
lunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. 
 

Oppilaalle tarjotaan positiivisia kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä itsetun-
non kehittämiseksi. Tavoitteena on tukea oppilaan sosiaalista kasvua ryhmän 
jäsenenä. Pyrkimyksenä on, että oppilas kykenisi mahdollisimman hyvin käyttä-
mään omia voimavarojaan edellytystensä mukaisessa opiskelussa. Oppilaanoh-
jauksesta vastaa luokanopettaja. 
 
Oppilaanohjauksen avulla luokilla 1-2 luodaan hyvä pohja opiskelulle. Alkuope-
tuksen aikana pyritään edistämään oppilaan kykyä oman toiminnan arviointiin, 
opitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä opitaan vastuulliseksi koululai-
seksi. Tarpeen tullen oppimisvaikeuksia estetään myös opettajan varhaisella 
puuttumisella, tukemisella sekä moniammatillisen avun piiriin ohjaamisella. 
 
Keskeiset sisällöt: 
1. lk: 

 kouluyhteisössä toimiminen 

 vastuullisuus koulutyössä ja tehtävien tekemisessä 

 erilaisiin työtapoihin tutustuminen 

 tiedonhankinta erilaisista tietolähteistä 
 
2. lk: 

 1.lk:n sisältöjen syventäminen 

 kolmannelle luokalle siirtyminen 
 
Esimerkkejä toimintamalleista: 
Opitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
Tuetaan oppilaan itsetuntoa järjestämällä onnistumisen elämyksiä kaikille moni-
puolisten työtapojen avulla, sekä hyödyntämällä jokaisen vahvuuksia. 
Suositaan työtapoja, joissa yhteistyön merkitys korostuu ja joissa harjoitellaan 
rakentavaa ristiriitojen ratkaisemista oppiaineiden sisällä sekä luokan yhteisissä 
päätöksissä ja mm. luokan sääntöihin sitoutumisessa. Näitä taitoja voidaan har-
joitella koulun kerhoissa ja erilaisten kasvatusohjelmien tehtävien avulla. 
Opettaja voi myös ohjata hyvää kasvua edistävään harrastukseen. 
 
Edistetään oppilaan kykyä oman toiminnan arviointiin. 
Mahdollisen oppimissuunnitelman laatiminen yhdessä oppilaan kanssa. 
Koulussa selkeät rajat ja selkeä ei-toivottuun käytökseen puuttumisen malli sekä 
aikaa tilanteiden purkuun oppilaan kanssa. 
 
Opitaan vastuulliseksi koululaiseksi. 
Mahdollisen oppimissuunnitelman laadinta ja seuranta yhdessä kodin kanssa.  
Pääsääntöisesti järjestetään oppilaille mahdollisuus tehdä tekemättömät tehtä-
vät heti koulupäivän jälkeen. 
 
Vastuu käsittää myös vastuun luokasta ja koulusta. Tätä voidaan harjoitella eri-
laisina yhteistyö- ja toimintaryhminä.  
Ehkäistään oppimisvaikeuksien syntyä. 
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Oppilaan varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuki, tarvittaessa muun avun 
piiriin ohjaaminen. 
 
Opitaan hankkimaan tietoa eri lähteistä. 
Ajantasainen koulukirjasto on tärkeä matalan kynnyksen tietokeskus alkuope-
tusikäisille. 
Kirjastojen/kirjastoauton palveluihin tutustuminen. 
Paikallislehtiin tutustuminen ja teemaviikot. 
TV:n ohjelmatarjontaan tutustuminen ja luokan TV-kulttuurin kartoitus luokan 
mahdollisille yhteisille sopimuksille. 
 
 

VUOSILUOKAT 3–6   
 
Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymi-
seen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata 
myös hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosi-
luokkien 3–6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään. 
 
Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia 
ja käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata myös yhteistoiminnallisuu-
teen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.  
 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden ope-
tuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Myös erillisiä oppilaanohjauksen oppitunteja 
voidaan pitää opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa määrätyllä tavalla. 
Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 
Myös vuosiluokkien 3–6 oppilaiden tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja 
valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Ohjauksesta vastaa 
luokanopettaja yhdessä oppilaanohjaajan kanssa. 
 

Keskeiset sisällöt: 
3.lk: 

 itsenäistyminen 

 kouluyhteisössä toimiminen 

 opiskelun taidot ja tiedonhankinta 

 tietotekniikan alkeet 

 erilaisia ammatteja (koti ja koulu) 

 valinnaisen kielen valinta (jos se sisältyy kunnan kieliohjelmaan) 
 
4.lk: 

 käyttäytyminen eri tilanteissa 

 opiskelutaitojen tehostaminen 

 tekstinkäsittely tietokoneella 

 väkivalta ja kiusaaminen 

 erilaisia ammatteja (lähiseutu) 
 

Vuosiluokat 3-4 

 painotetaan oppilaan työskentely- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä 
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Oppilasta ohjataan itsenäistymiseen, vastuuseen omasta koulutyöstä sekä arvi-
oimaan omaa suoritustaan. Opettaja voi halutessaan täyttää yhdessä oppilaan 
kanssa vuosittain oppilaan suunnitelman, jonka toteutumista seurataan lukuvuo-
den aikana. Ohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja tunnistaa oppimisvaikeuksia 
sekä vahvistaa oppilaan itsetuntoa. Oppilasta tuetaan aktiiviseen osallistumi-
seen antamalla oppilaille mahdollisuuksia harjoitella ja osallistua yhteiseen pää-
töksentekoprosessiin luokassa tai koulun tasolla. Vuorovaikutustaitoja sekä 
osallistuvan kansalaisen taitoja harjoitetaan luokan yhteisillä projekteilla (esim. 
luokkalehti, auttamisprojektit). Oppilasta ja huoltajia ohjataan opiskeluun liittyvis-
sä valinnoissa. 
 
5.lk: 

 itsetuntemus ja opiskelun tavoitteet 

 oppimisen lainalaisuuksia 

 tiedonhaku internetistä 

 ammatit ja työelämä 

 valinnaisaineen valinta 
 
6.lk: 

 itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot 

 opiskelun edellytykset 

 sähköposti viestivälineenä 

 koulutuksen kautta työelämään 

 seitsemännelle luokalle siirtyminen  
 
Vuosiluokat 5-6 

 painotetaan oppilaan itsetuntemuksen ja tiedonhankinnan valmiuksien 
kehittämistä 
 

Oppilasta ohjataan kehittämään opiskelu– ja tiedonhankintataitojaan käyttämällä 
monipuolisia työtapoja ja lähdemateriaaleja. Oppilaan kanssa suunnitellaan ta-
voitteita omaan koulutyöhön sekä tulevaisuuteen. Opettaja voi täyttää yhdessä 
oppilaan kanssa vuosittain oppilaan suunnitelman, jonka toteutumista seurataan 
lukuvuoden aikana. Oppilasta ohjataan myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten 
ihmisten huomioon ottamiseen. Ohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja tunnistaa 
oppimisvaikeuksia sekä vahvistaa oppilaan itsetuntoa. 
 
Työelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen aloitetaan oppilaan lähipiirin töistä ja 
ammateista. Tavoitteena on, että oppilas oppii, että kaikki työt ovat arvokkaita ja 
tarpeellisia yhteiskunnalle. Luokkaan voidaan kutsua eri alan ammattilaisia ker-
tomaan työstään tai järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa yritysvierailuja. 
Kuudennen luokan ohjaus painottuu yläkouluun siirtymiseen. Siirtymisvaihetta 
pyritään helpottamaan huolellisilla tiedonsiirroilla koulujen työtekijöiden kesken, 
huoltajille tiedottamisella sekä oppilaan sosiaalisten taitojen vahvistamisella. 
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VUOSILUOKAT 7–9   

 
Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus tulee järjestää siten, että se tarjoaa 
oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu 

- luokkamuotoisesta ohjauksesta 
- yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta  
- sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta   
- työelämään tutustumisesta. 
-  

Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus kes-
kustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liitty-
vistä kysymyksistä. Oppilaalle tulee järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii 
ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henki-
lökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.  
 
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa 
sekä ohjata käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia oh-
jaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.  
 
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii 
tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän 
yhteistyön keskeisen osan muodostavat työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, 
työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutus-
tuminen (TET). 

 
 Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa 
perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia 
kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumi-
sen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja ko-
kemuksia. Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma työelämään tutustumisen järjes-
telyistä. 

Oppilaanohjauksesta vastaa oppilaanohjaaja.   
 
 

LUOKKAMUOTOINEN OHJAUS 
 
TAVOITTEET 

7.-8. LUOKKA 
Oppilas 

 muodostaa kokonaiskäsityksen opetuksesta ja koulun toimintatavoista 

 oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä 
arvioimaan omia opiskelutaitojaan 

 oppii tuntemaan hänelle sopivia opiskelustrategioita 

 tutustuu elinkeinorakenteeseen, ammattialoihin, työelämään ja yrittäjyyteen 
myös paikallisia olosuhteita soveltaen 

 oppii tunnistamaan nuoruusikään liittyvät kehitysvaiheet 
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9. LUOKKA 
Oppilas  

 kehittää opiskelu- ja tiedonhankintataitoja  

 kehittää omien opiskelutaitojensa arviointia 

 tunnistaa nuoruusiän vaikutuksen omassa kehityksessään kohti aikuisuutta 

 tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jat-
ko-opiskelumahdollisuuksista  

 hankkii perustietoa työelämästä, eri ammattialoista ja yrittäjyydestä 

 opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla 
 

Oppilas 

 oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja 

 muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksis-
ta 

 oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvi-
oimaan omia opiskelutaitojaan 

 oppii kehittämään itselleen sopivia opiskelustrategioita  

 tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-
opiskelumahdollisuuksista 

 hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista 

 opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 itsetuntemus ja ammatillinen kehitys 

 kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arvi-
ointi 

 opiskelun taidot 

 tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot 

 työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat  

 Suomen koulutusjärjestelmä 

 jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin 

 opiskelu ja työskentely ulkomailla   

 ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut 

 tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä 
 

7.-8. LUOKKA 

 tutustuttaminen yläkoulun toimintaan ja luokkayhteisöön 

 kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppi-
laan arviointi 

 opiskelun taidot 

 itsetuntemus ja ammatillinen kehitys, erilaiset kyvyt ja lahjakkuus 

 valintoihin ohjaaminen 

 työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat 
 
9. LUOKKA 

 tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot 

 työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat myös paikalliset olosuhteet 
huomioiden 
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 Suomen koulutusjärjestelmä 

 jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-
opintoihin 

 opiskelu ja työskentely ulkomailla 

 ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut 

 tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä 
 
Sisältöjä voidaan olosuhteiden mukaan joustavasti siirrellä eri luokille. 
 
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 

 on osa peruskoulun ja lukion jakamaa työelämätietoutta 

 oppilaat tutustuvat ohjatusti työpaikkoihin sekä yhteisöjen ja yritysten toimin-
taan 

 vaihtelee lyhyistä vierailuista 9. luokalla tapahtuvaan kahden viikon TET-
jaksoon 

 oppilaille annetaan mahdollisuus tutustua työpaikkoihin, joita ei löydy oman 
kunnan alueelta esim. radio ja viestintä, tällöin tutustumisesta aiheutuvat 
kustannukset jäävät oppilaan maksettaviksi 

 
ALAKOULU 

 tutustuminen kouluyhteisön, vanhempien ja läheisten ammatteihin (esim. vie-
railut työpaikoilla) 

 yhteistyö kodin ja koulun välillä 
 
7. – 8. LUOKKA 

 tutustuminen ammatteihin ja työtehtäviin vierailujen ja haastattelujen kautta 
erilaisia työtapoja käyttäen 

 opintokäyntejä eri oppiaineiden tunneilla 
 
9. LUOKKA 

 kahden viikon työelämään tutustuminen vapaavalintaisissa työpaikoissa lu-
kuvuoden aikana tukien oppilaan oman ammatinvalintaratkaisun tekemistä 

 tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin 

 vierailut toisen asteen oppilaitoksiin molemmin puolin 

 koulutusmessut, joilla oppilaat saavat monipuolista tietoa lähialueen koulu-
tustarjonnasta ja tukea oman jatko-opintoratkaisun tekemiseen.  

 


