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Lauttasaaren yhteiskoulun opetussuunnitelma noudattaa perusopetuslakia ja asetuksia 
sekä Helsingin kaupungin opetussuunnitelman linjauksia. Sen tarkoituksena on varmistaa 
koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, 
kehitykselle ja oppimiselle. Opetussuunnitelma on laadittu valtioneuvoston määräämän 
tuntijaon pohjalta ja sen tehtävä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä.

Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. 
Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa 
sekä koulun työtä. Opetussuunnitelma liittää koulun toiminnan muuhun paikalliseen 
toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

Lauttasaaren yhteiskoulun opetussuunnitelman hyväksyy ylläpitäjän hallitus. Sitä voidaan 
täydentää ja päivittää jatkuvasti. Opetuksen järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa 
laatiessaan huomioon oppilaiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja 
kehittämistyön tulokset. Lauttasaaren yhteiskoulun opetussuunnitelmaa täsmennetään 
lukuvuosittain koulun toimintasuunnitelmassa, joka on nähtävissä Wilmassa. 

Oppilaat osallistuvat opetussuunnitelman laadintaan ja päivitykseen oppilaskunnan 
hallituksen kautta. Vanhemmat ovat mukana opetussuunnitelmatyössä koulun 
johtokuntatyöskentelyn kautta.

Opiskeluhuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat opetussuunnitelmaosuudet on 
laadittu Yksityiskoulujen liiton opiskeluhuollon ohjausryhmän periaatteita noudattaen. 
Arvopohja on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin, koulun oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. Aineryhmät päivittävät ainekohtaisia osuuksia ja tekevät yhteistyötä 
pedagogisten aineryhmien sekä eri ainejärjestöjen kautta. 

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä 
opetussuunnitelman mukaista perusopetusta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän 
oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa 
opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia 
normeja. 

1.1 Opetussuunnitelma Lauttasaaren yhteiskoulussa
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Koulu suunnittelee sekä arvioi toimintaansa lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa ja -
kertomuksessa. Opetussuunnitelman arvioinnin tarkoituksena on mitata opetuksen 
tehokkuutta, vaikuttavuutta ja toiminnan taloudellisuutta. Tarkoituksena on myös tukea 
oppilaiden oppimista, koulun henkilökunnan työtä ja koulun kehittämistä.

Lauttasaaren yhteiskoulussa opetusta arvioidaan esimerkiksi itsearvioinnin ja kansallisten 
arviointien avulla. Arvioinnissa tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden 
kanssa. Opetussuunnitelman arvioinnissa käytetään perusopetuksen laatukriteereitä (Opetus-
ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29).

Koulun vuosisuunnitelmassa on laadun arviointisuunnitelma. Siinä kuvataan lukuvuoden 
arviointikohteet, -kriteerit, -menetelmä, -aikataulu ja -tiedon koontitapa sekä arvioinnin 
toteutuksen vastuuhenkilöt. Laatukriteereistä saatu tieto kerätään ja analysoidaan koulussa. 
Koulun henkilöstö keskustelee tuloksista ja tekee käytyjen keskusteluiden perusteella yhteisen 
kirjallisen esityksen tarvittavista toimenpiteistä. Arviointia toistetaan säännöllisesti siten, että 
siitä muodostuu johtamisen työkalu koulun toimintakulttuuriin. 

Opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja tukea oppimisprosessia. Arvioinnissa opettaja arvioi 
oppilaan osaamista, mutta hänen tulee myös arvioida omaa toimintaansa ja osallistua koko 
koulun toimintojen arviointiin. Ennen lukuvuoden päättymistä jokaisen opettajan tulee olla 
tietoinen siitä, onko koulu saavuttanut lukuvuodelle asettamansa tavoitteet ja mitkä ovat 
seuraavan lukuvuoden kehittämiskohteet koulussa.

1.2. Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen
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Lauttasaaren yhteiskoulussa noudatetaan seuraavaa tuntijakoa, joka on 
laadittu valtioneuvoston 422/2012 asetuksen pohjalta. 

ENA+RUA (osa kielikylpijöitä) poikkeus

Lauttasaaren yhteiskoulu 7 lk 8 lk 9 lk

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 Kielikylpijöillä 9. lk 3

A-kieli 2 3 2

A-ruotsi 2 3 2 Kielikylpijöillä 9. lk 3

matematiikka 4 3 4

biologia 1 1 2

maantieto 1 1 1

fysiikka 1,5 1 1

kemia 1,5 1 1

terveystieto 1 1 1

uskonto/ET 1 1 1

historia 2 2 0

yhteiskuntaoppi 0 0 3

musiikki 1 1 0

kuvataide 2 0 0

käsityö 2 0 0

liikunta 2 3 2

kotitalous 3 0 0

tai-tai valinnainen, 7. lk 1 KÄ 1 2 2 U-luokalla 8. ja 9. lk 4 LI

opo 0,3 1 1

valinnaiset aineet 0 2 3 U-luokalla 2+2 LI

yhteensä 31,3 29 30 90,3

valinnaisaineet voivat olla 2 3

tällöin yhteensä: 31,3 29 30 90,3

valinnaisaineiden vaihteluväli: 2 3

ENA+RUB

Lauttasaaren yhteiskoulu 7 lk 8 lk 9 lk

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4

A-kieli 2 3 2

1.3 Tuntijako 
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B-kieli *2 *2 2

matematiikka 4 3 4

biologia 1 1 2

maantieto 1 1 1

fysiikka 1,5 1 1

kemia 1,5 1 1

terveystieto 1 1 1

uskonto/ET 1 1 1

historia 2 2 0

yhteiskuntaoppi 0 0 3

musiikki 1 1 0

kuvataide 2 0 0

käsityö 2 0 0

liikunta 2 3 2

kotitalous 3 0 0

tai-tai valinnainen, 7. lk 1 KÄ 1 2 2 U-luokalla 8. ja 9. lk 4 LI

opo 0,3 1 1   

valinnaiset aineet 0 3 3 U-luokalla 2+2 LI

yhteensä 31,3 29 30 90,3

valtakunnallinen tuntijako 29 29 30 88

SAA tai RAA tai ESP + ENA 
+RUA

Lauttasaaren yhteiskoulu 7 lk 8 lk 9 lk

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 Kielikylpijöillä 
9.lk 3

A1-kieli SAA/RAA/E
SP

2 2 3

A2-kieli ENA 2 3 2

A-ruotsi 2 3 2 Kielikylpijöillä 
9.lk 3

matematiikka 4 3 4

biologia 1 1 2

maantieto 1 1 1

fysiikka 1,5 1 1

kemia 1,5 1 1

terveystieto 1 1 1

uskonto/ET 1 1 1

historia 2 2 0

yhteiskuntaoppi 0 0 3

musiikki 1 1 0

kuvataide 2 0 0
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käsityö 2 0 0

liikunta 2 3 2

kotitalous 3 0 0

tai-tai valinnainen, 7. lk 1 KÄ ja 
urheilijoilla 4 LI

1 2 2

opo 0,3 1 1

valinnaiset aineet 0 2 2 U-luokilla 2+2 
LI

yhteensä 33,3 31 32 96,3

valinnaisaineet voivat olla: 0 0

tällöin yhteensä: 33,3 29 30 92,3

valinnaisaineiden vaihteluväli: 0-2 0-2

SAA tai RAA tai ESP + 
ENA + RUB

Lauttasaaren yhteiskoulu 7 lk 8 lk 9 lk

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4

A1-kieli SAA/RAA/E
SP

2 2 3

A2-kieli ENA 2 3 2

B-kieli *2 *2 2

matematiikka 4 3 4

biologia 1 1 2

maantieto 1 1 1

fysiikka 1,5 1 1

kemia 1,5 1 1

terveystieto 1 1 1

uskonto/ET 1 1 1

historia 2 2 0

yhteiskuntaoppi 0 0 3

musiikki 1 1 0

kuvataide 2 0 0

käsityö 2 0 0

liikunta 2 3 2

kotitalous 3 0 0

tai-tai valinnainen, 7. lk 1 
KÄ

1 2 2 U-luokalla 8. ja 9. 
lk 4 LI

opo 0,3 1 1

valinnaiset aineet 0 2 2 U-luokalla 2+2 LI

yhteensä 33,3 30 32 95,3
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yhteensä 33,3 30 32 95,3

valinnaisaineet voivat olla 0 0

tällöin yhteensä: 33,3 28 30 91,3

valinnaisaineiden 
vaihteluväli:

0-2 0-2

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako määritellään 
opintokokonaisuuksittain. Näin toimittaessa jokaiselle oppilaalle tehdään 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin 
aineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemän tuntijaon pohjalta. 

*B1 – kielessä vuosiluokilla 7 ja 8 opetusta annetaan Helsingin kaupungin linjauksen 
mukaan 1 vvt/ vuosiluokka yli valtakunnallisen minimin. 

Uusi tuntijako ja opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen yleisen osan 
ja ilmiöpohjaisen opetuksen osalta, 1.8.2017 alkaen vuosiluokalla 7, vuosiluokalla 8 
alkaen 1.8.2018 ja vuosiluokalla 9 alkaen 1.8.2019.
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Lauttasaaren yhteiskoulussa noudatetaan Lauttasaaren ala-asteen kanssa yhteisesti 
sovittua kieliohjelmaa. A-kielinä opetetaan englantia, saksaa, ranskaa ja espanjaa. 
Näistä vain englanti on joillekin oppilaille valinnainen A2-kieli. A-kielenä opetetaan 
myös toista kotimaista kieltä, ruotsia, joko kielikylpyruotsina tai A-ruotsina. B1-
kielenä opetetaan toista kotimaista kieltä eli ruotsia. B2-kielinä oppilas voi opiskella 
valinnaisena aineena saksaa, ranskaa, italiaa tai venäjää. B2-kielen opiskelu 
pyritään aloittamaan viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Ryhmät muodostuvat 
mikäli valintoja on riittävästi. Nämä määritellään tarkemmin vuosittain 
toimintasuunnitelmassa.

Kielikylpyopetuksessa olevilla 7.-9. luokan oppilailla on äidinkielen ja kirjallisuuden 
tuntimäärä 9 vvt.

Lauttasaaren yhteiskoulussa järjestetään englanninkielistä kielirikasteista opetusta 
lukuvuoden 2020-21 alusta. Englanninkielellä järjestetään opetusta maksimissaan 
25%. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat noudattavat vastaavaa suomenkielistä 
opetussuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmassa määritellään vuosittain, mitkä aineet 
opetetaan englannin kielellä.

Pakolliset Valinnaiset

Kieliopintojen laajuus A1 B1 A2 B2

ENA RUB ENA IAB

ESA RAB

RAA SAB

tavallinen-
kielikylpy-

RUA VEB

SAA

1.4 Kieliohjelma
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Lauttasaaren yhteiskoulu tarjoaa vuosiluokilla 7-9 kielikylpyopetusta ruotsin kielellä sekä urheilu-
painotteista opetusta. 

Kielikylpyopetus 

Oppilaaksi kielikylpyluokalle voidaan ottaa varhaisen täydellisen kielikylvyn läpikäynyt oppilas, tai 
muuten vastaavan kielitaidon saavuttanut oppilas. Jälkimmäisessä tapauksessa kielitaito 
todennetaan testein. Kielikylvyssä luokilla 7-9 keskimäärin puolet opetuksesta pyritään antamaan 
kielikylpykielellä. 

Kielikylpyopetus on oppiaineita integroivaa teemaopetusta. Kielikylvyssä painotetaan toiminnallista 
kielitaitoa, hyvää sanavarastoa ja monipuolista kielenkäyttöä. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja 
kielen omaksuminen ovat molemmat tärkeitä asioita. Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren 
kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. 

Urheilupainotteinen opetus 

Lauttasaaren yhteiskoulu kuuluu pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkostoon (Urhea-
verkosto). Toiminnan valtakunnallisista linjauksista vastaa Suomen Olympiakomitea.
Urhea-valmennukseen on erilinen haku, joka määritellään erikseen vuosittain 
toimintasuunnitelmassa.

Lauttasaaren yhteiskoulu on urheiluyläkoulu ja toimii alueellisena osaamiskeskuksena. Koulu tukee 
nuoren urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmennusohjelman koulupäivän 
yhteyteen yhteistyössä kotien, urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. Koulun toiminta tukee oppilaan 
kasvua urheilulliseen ja hyvään elämäntapaan. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, 
urheilulliset elämäntavat, terve urheilija ja innostuksen vahvistaminen.

Urhea-toiminnan tavoitteena on lisätä oppilaan kouluviihtyvyyttä, hyvinvointia ja edistää terveyttä 
sekä ehkäistä syrjäytymistä ja auttaa kotouttamisessa. Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta 
koulutyön sujumisesta tavoitteellisen urheilun rinnalla. Urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi 
kokeillaan rohkeasti erilaisia oppimistapoja. Ilmiöoppiminen voidaan liittää osaksi urheilijan polkua.

Koulun toiminnassa näkyy koko koulun liikunnallisuuden lisääminen ja koulu pyrkii tarjoamaan 
kaikille mahdollisuuden liikkua tunnin päivässä. Henkilöstön tueksi kouluun perustetaan urheilutiimi. 
Koulun opinto-ohjaus auttaa yhdistämään opiskelun ja urheilun sekä huomioi urheilijan jatko-
opiskelun vaatimukset.

1.5 Painotukset
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Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. 
Lauttasaaren yhteiskoululla on sopimus Helsingin kaupungin kanssa, joka oikeuttaa 
koulun järjestämään perusopetusta. Koulu suorittaa perusopetuksen osalta kunnan 
velvoitteita. Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle.

  

LUKU 2 KOULUTYÖN PERUSTA 
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Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin 
perusopetuslaissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti sekä siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja 
kehitystä. Opetusta toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, 
oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen 
ilmetessä. Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa 
opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu 
oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta 
opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt 
opintososiaaliset edut ja palvelut.

Opiskeluhuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opetukseen 
osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalle on annettava 
jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton 
ateria. Ruokailutilanne on ohjattu.

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai 
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan 
siitä, että ihmisillä on sukupuoleen katsomatta samat mahdollisuudet koulutukseen.
Opetuksen ja opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista.

Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja 
kelpoisuuteen liittyvät säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun 
liittyvät säännökset, henkilötietojen käyttöä, julkisuutta ja yksityisyyden suojaa 
koskevat säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämistä ohjaavat määräykset.

Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka 

edellyttävät jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen mukaan lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä 
velvoittavat yleisperiaatteet ovat lapsen edun ensisijaisuus, yhdenvertaisuuden 
periaate, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä osallisuuden 
periaate eli lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi. Lauttasaaren 
yhteiskoulun arvoperustassa on huomioitu nämä periaatteet.

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
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Lauttasaaren yhteiskoulun arvoperusta on:  1) Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus 
hyvään opetukseen, 2) vastuullinen elämäntapa, 3) monimuotoisuus ja 4) 
yhteisöllisyys. Jokaiseen neljään arvolähtökohtaan liittyy lisäksi tarkentavia tavoitteita.

Kuva: Lauttasaaren yhteiskoulun arvolähtökohdat ja tavoitteet.

2.2 Lauttasaaren yhteiskoulun arvoperusta 
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Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään oppimiseen
Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on 
oikeus hyödyntää omia kykyjään ja kasvaa itsenäiseksi ja ajattelevaksi yksilöksi ja 
yhteiskunnan jäseneksi. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja tarvittaessa yksilöllistä 
tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja 
että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Lauttasaaren yhteiskoulussa 
oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja heitä kasvatetaan avoimuuteen ja 
rehellisyyteen.

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. 
Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -
katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin 
ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen 
merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle 
ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on 
erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa moninainen tiedonvälitys, 
globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten 
arvomaailmaa. Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja 
nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. 
Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen 
arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien 
erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan 
vuorovaikutuksen perusta. 

Hyvän opetuksen perustaksi luodaan mahdollisuuksia oppilaiden ja opettajien 
yhteistyölle. Yhdessä suunnitellut tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja palautteenanto 
kannustavat oppimaan ja luovat myönteisen yhdessä tekemisen hengen. Lauttasaaren 
yhteiskoulu tarjoaa laajan aine- ja kurssivalikoiman ja monipuolisen, viihtyisän ja tasa-
arvoisen oppimisympäristön, jossa on turvallista kasvaa niin psyykkisesti, fyysisesti kuin 
sosiaalisesti.

Vastuullinen elämäntapa
Elämäntaitojen oppimisen tukemisella on suuri merkitys oppijalle. Vastuullisen 
elämäntavan omaksuminen ei vaikuta vain yksilön elämään, vaan koko yhteiskuntaan 
laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi vuorokausirytmin ja käytöstapojen omaksuminen 
heijastuvat myöhemmin elämään. Koulu kannustaa menestyksestä iloitsemiseen, 
oikeudenmukaisuuteen, kiittämisen kulttuuriin ja vastuulliseen toimintaan. Perusopetus 
avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen ja tasa-arvoon.

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. 
Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Suurten kokonaisuuksien 
ymmärtäminen vaatii oppimis- ja ajattelutaitoja joita kehitetään monimuotoisten 
opetusmenetelmien kautta. Johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka 
vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja 
uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle 
käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.

Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä 
arvojensa pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka 

2.2.1 Arvolähtökohtien ja tavoitteiden toteutuminen 
Lauttasaaren yhteiskoulussa 
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arvojensa pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka 
varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja 
tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään 
ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. 
Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita 
ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. Yksi vaikuttamistapa on oppilaskunnan kautta 
toimiminen.

Monimuotoisuus
Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on 
muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee 
oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi 
omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. 
Samalla opetus vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää 
vuorovaikutusta ja ymmärrystä kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa 
kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.  

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja 
tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita 
opitaan näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli 
kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle 
ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan 
maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta.

Opetuksessa annetaan aktiivisesti mahdollisuuksia luovuuden toteuttamiselle etenkin 
oppiainerajat ylittävien projektien kautta, mutta myös taito- ja taideaineiden ja 
perusaineopetuksen sisällä.

Lauttasaaren yhteiskoulussa opettajia ja oppilaita kannustetaan osallistumaan erilaisiin 
tarjolla oleviin kansainvälisiin projekteihin ja vaihto-ohjelmiin. Kontaktit muihin kouluihin 
ja toimijoihin sekä Suomessa että ulkomailla rikastavat omaa toimintaamme.

Oppilaiden ja henkilöstön yksilölliset kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja kokemukset 
tekevät koulustamme rikkaan ja luovan ympäristön. Myös erilaiset juhlat, teemaviikot/-
päivät ja ilmiöt ilmentävät monimuotoisuutta.

Yhteisöllisyys
Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, 
hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen 
kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. 
Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä 
rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä 
ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan 
harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, 
mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, 
ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii 
toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää 
tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon 
omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista.

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden 
puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia, 
demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja 
yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää 
osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on 
oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua 
ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.

Lauttasaaren yhteiskoulussa painotetaan yhteisöllisten taitojen merkitystä päivittäisessä 
toiminnassa. Monipuoliset opetusmenetelmät ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
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toiminnassa. Monipuoliset opetusmenetelmät ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
tukevat sosiaalista kasvua. Retket, matkat, opintokäynnit ja kaikki muu luokkahuoneen 
ulkopuolinen työskentely kehittävät hyvää yhteistoiminnan taitoa. Lähikehityksen 
periaatteen mukaan koulussamme on valittavissa aineita, joissa eri ikäryhmät toimivat 
yhdessä ja näin mahdollistetaan oppiminen ikärajojen yli. 

Perusopetuksen on tarkoitus tutustuttaa oppilas yhteiskuntaan ja sen toimijoihin. 
Koulussa nostetaan esiin ajankohtaisia teemoja, kuten vaalit ja erilaiset kulttuuriset 
juhlapyhät. Lauttasaaren yhteiskoulussa oppilas hankkii oppimis- ja elämäntaitoja, jotka 
valmistavat työelämään. Aitoja kokemuksia työelämästä saa työelämään tutustumisen 
jaksoilta, yritysyhteistyöprojekteista ja eri oppiaineissa tehtävien vierailujen tai 
vierailijoiden kautta.

Arvolähtökohtien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 
Lauttasaaren yhteiskoulussa

Lauttasaaren yhteiskoulussa arvojen näkyvyyttä ja periaatteiden mukaista toimintaa 
arvioidaan esimerkiksi kehityskeskustelujen, oppilaiden itsearvioinnin, kurssiarviointien 
ja muiden palautekyselyiden yhteydessä. Arviointi on osa laajempaa toiminnan arviointia 
jota tehdään kiinteänä osana koulutoimintaa.
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Lauttasaaren yhteiskoulussa noudatetaan oppimiskäsitystä, jossa oppilas on aktiivinen 
toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että 
yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja 
yhteisön hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun 
ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas 
oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset 
tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 
kehittämään omaa osaamista.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden 
aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä 
tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista 
arvioimista. Oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja 
oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja 
vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan 
ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia 
näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen 
on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle 
oppimiselle. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä 
tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas 
oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely-
ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita.  Jotta 
oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä 
ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja 
taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä 
harjoittelua. 

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset 
ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan 
minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita 
opiskelija asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus 
vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja 
realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa 
että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 

2.3 Oppimiskäsitys 
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LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA 
TAVOITTEET 
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Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajaan yleissivistyksen perustaan. Se antaa valmiudet 
ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja 
rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Lauttasaaren yhteiskoulun opetus- ja kasvatustehtävänä on oppilaiden oppimisen, kehityksen ja 
hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden 
osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, 
oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua 
demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien 
tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma 
koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja 
luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. 
Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää 
sukupuolten tasa-arvoa. Lauttasaaren yhteiskoulussa huolehditaan opetuksen saavutettavuudesta ja 
esteettömyydestä. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden 
opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan 
tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja 
roolimalleja. 

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön 
arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. 
Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita 
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin 
sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan 
niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista.  Perusopetuksen 
globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n 
asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa 
maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja 
yhteiskuntaa rakentavana voimana kansallisesti ja kansainvälisesti. 

3.1  Perusopetuksen tehtävä
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Lauttasaaren yhteiskoulussa noudatetaan perusopetuslakia  ja valtioneuvoston 
asetusta perusopetuksen tavoitteista.

Tavoitteena on:

tukea kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
laaja-alainen yleissivistys

maailmankuvan avartuminen

äidinkielen monipuolinen hallinta

aktiivinen kansalaisuus

yhteistyötaitojen karttuminen

motivaation syntyminen

oppimaan oppiminen

tieto- ja viestintätekniikan hallinta

sivistyksen, tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen edistäminen

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

Valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja 
opetustehtävää. Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja 
eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee 
myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. 
Asetuksen mukaan opetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, 
maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä 
länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten 
ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon 
loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan 
demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen 
nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Laaja-alainen yleissivistys

Lauttasaaren yhteiskoulussa opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta 
oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan 
avartumiselle. Tähän tarvitaan eri tieteenalojen tietoja ja taitoja sekä 
poikkitieteellistä osaamista. Taitojen merkitys oppimisessa painottuu. 

Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen 
edistäminen

Lauttasaaren yhteiskoulussa opetus ja kasvatus sekä oppilashuolto vahvistaa 
koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan 
oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Lauttasaaren 
yhteiskoulussa kaikki tilat ovat oppimisen tiloja. Kasvua ja oppimista edistävä 
toimintakulttuuri sekä toimivan oppilashuollon merkitys korostuu. 

Lauttasaaren yhteiskoulussa opetusta tarkastellaan kokonaisuutena, joka rakentaa 
yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle oppimiselle. 

3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet
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Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen 
edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat 
oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen 
lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, 
opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät 
tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. 

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin 
oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä 
hyödyntäen. Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat oppijan ja ympäristön vuorovaikutus, 
työskentelytavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään. Oppilaille annettava 
palaute sekä ohjaus ja tuki vaikuttavat asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. 

Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä 
kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän 
elämäntavan edellyttämää osaamista oppilaiden ikäkausi huomioiden. Erityisen tärkeätä 
on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja 
kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Kuva: OPH:n sivuilta

> 

3.3 Laaja-alainen osaaminen
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Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja 
elinikäiselle oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat 
hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 
Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, 
muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. Oppilaita ohjataan 
huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti 
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova 
työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja 
keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä.

Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja 
olemaan samalla avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja 
ristiriitaisen tiedon äärellä olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri 
näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. 
Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä innostetaan etsimään vastauksia, 
kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä 
tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun 
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta 
ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua. 

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä 
uuden keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa 
kriittisesti eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että 
oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia 
ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen 
ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä 
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun 
kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia. 

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään 
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan 
ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, 
arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä 
opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen 
ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle 
oppimiselle. 

> 

3.3.1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
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Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja 
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja 
monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien 
kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen 
taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään. 

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten 
tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen 
ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, 
uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan pohtimaan 
oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan 
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. 
Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset 
vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä 
pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. 
Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat 
havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. 
Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä 
tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja 
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria 
ja perinteitä ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille. 

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä 
rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan 
ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään 
suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja 
arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita 
ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös 
kansainvälistä yhteistyötä tehden.

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös 
omalle kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään 
eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua 
monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. 
Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin 
kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja 
muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja 
ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia käsillä 
tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja 
käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 
Koulutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita 
ohjataan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri 
ilmenemismuodoista. 

3.3.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
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Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on 
terveydestä, turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, 
teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja 
kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa 
tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan 
kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan 
huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta 
tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat 
perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä 
edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan 
niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja 
yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat 
kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He 
oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. 
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta 
huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan 
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan 
yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan.

Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista 
eri elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin 
teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja 
ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. 
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan 
siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta 
taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta 
kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien 
ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, 
jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat
kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin

3.3.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
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Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja 
arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia 
kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. 
Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan 
tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä 
voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, 
audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. 

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja 
hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa 
hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri 
ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee 
kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan 
ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia 
erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida 
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin 
hyödyntävissä oppimisympäristöissä.

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri 
tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää 
rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä 
ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia 
erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja 
tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina 
hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden 
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille 
merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin 
oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä 
ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa. 

3.3.4 Monilukutaito (L4) 
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Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana 
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että 
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto-
ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, 
eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan 
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä 
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan 
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita 
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa 
työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä 
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma 
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen 
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa 
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita 
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. 

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan 
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. 
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja 
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja 
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n 
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, 
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

3.3.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
(L5)   
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Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja 
talouden globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on 
vaikeampaa kuin ennen. Oppilaat saavat yleisiä valmiuksia, jotka edistävät 
kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. He saavat myös 
kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, 
yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 
Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, 
oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun 
osaamisen merkityksen oman työuran kannalta. 

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä 
toimialoja. Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat 
kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja 
yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä 
työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat 
tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, 
projektityöskentelyä ja verkostoitumista. 

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 
sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen 
oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös 
vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja 
tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita 
työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. 
Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan 
sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen. 

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin 
aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan 
ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa 
perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden 
roolimallien vaikutukset tiedostaen. 

3.3.6 Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 
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Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden 
perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista 
suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa 
tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden 
kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi 
kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. 

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua 
päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman 
opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun 
ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen 
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään 
sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, 
päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja 
sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen 
ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He 
oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, 
sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. 
Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan 
näkökulmista. 

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

3.3.7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
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Lauttasaaren yhteiskoulu toteuttaa valtakunnallisia laaja-alaisia osaamisen 
tavoitteita. Ne on otettu huomioon oppiaineiden ja monialaisten valinnaisaineiden 
tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyissä. Oppiainekuvauksissa 
osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen (L-
merkinnät). Toteutumista seurataan mm. sähköisen itsearvioinnin ja muun 
palautteen avulla. Muu palaute sovitaan lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa.

3.4 Järjestelyt ja toimenpiteet millä laaja-alaisuutta 
toteutetaan ja seurataan 
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LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN 
TOIMINTAKULTTUURI 
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Lauttasaaren yhteiskoulun tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää 
oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Yhteisön 
toimintakulttuuri on sen tapa toimia, sitä voidaan kehittää ja muuttaa ja se 
vaikuttaa aina koulutyön laatuun.
  
Toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu 

työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta•
johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja 
arvioinnista 

•

yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä •
pedagogiikasta ja ammatillisuudesta •
vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä.•

Kuva: Lauttasaaren yhteiskoulun toimintakulttuurin rakenne.

Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, 
asenteita ja tapoja. Lauttasaaren yhteiskoulun toimintakulttuuriin kuuluu yhteistyö 
huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aito 
mukanaolo yhteisön kehittämisessä. Lauttasaaren yhteiskoulussa 
toimintakulttuurin arviointiin ja sen kehittämiseen osallistuvat kaikki kouluyhteisön 
jäsenet. Arvioinnin pohjana käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia 
perusopetuksen laatukriteereitä.

Toimintakulttuuri ilmenee yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa käytännöt 
rakennetaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. 
Toimintakulttuuri tukee tavoitteisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan 
ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Toimintakulttuurin kehittämisen 
perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia 

4.1 Yhteisöllinen toimintakulttuuri 
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perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia 
yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.  

Johtamisella on keskeinen merkitys yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä 
työyhteisön vahvan ammatillisuuden rakentamisessa ja kehittämisessä. Jokainen 
työyhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin arvoihin, tavoitteisiin ja yhteisöllisen 
toimintakulttuurin rakentamiseen.
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Lauttasaaren yhteiskoulu on oppiva yhteisö, joka kehittyy kriittisen ja rakentavan 
dialogin avulla. Oppivassa yhteisössä jaetaan osaamista, kehitytään ja kasvetaan 
yhdessä. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. 
Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät 
yhteisön oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu 
palaute. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta 
saadun tiedon hyödyntäminen. Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys korostuu, 
ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen.

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo 
edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen 
kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös 
virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämistä ja 
hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realistisen 
käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa 
yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja 
irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, 
oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.

Oppivassa yhteisössä johtaminen on jaettua ja johtaa aitoon vaikuttamiseen, 
osallisuuteen ja yhteisiin päämääriin sitoutumiseen. 

4.1.1 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 
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Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kuuluu kaikille 
kouluyhteisössä. Kodin ja koulun yhteistyöllä on tässä keskeinen rooli. Yhteisöllinen 
opiskelijahuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria. 

Koulun rakenteet ja käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen 
toiminnan. Liikkuminen ja muu toiminnallisuus ovat luonteva osa jokaista 
koulupäivää. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-
arvoisuus sekä yhteisön tarpeet.

Turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen toimintakulttuuri tukee opettajan ja oppilaan 
välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää oppilaan hyvinvointia. 
Koulutyössä pyritään ennakoitavuuteen ja arjen hallintaan.

Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. 
Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön 
viihtyisyys edistävät työrauhaa 

Hyvinvointia ja turvallisuutta arvioidaan ja kehitetään Lauttasaaren yhteiskoulussa 
opettaja-, henkilö- sekä oppilaskunnan hallituksen säännöllisillä tapaamisilla. Lisäksi 
kouluterveyskyselyn tuloksista keskustellaan. 

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

4.1.2 Hyvinvointi ja turvallisuus 
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Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten 
oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja 
tiedon rakentumisen moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee 
kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle 
toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.

Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö tukee oppilaiden kasvua hyvään 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun 
tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä 
työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. 

4.1.3 Rakentava vuorovaikutus 
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Lauttasaaren yhteiskoulu elää keskellä muuntuvaa ja monimuotoista kaupunkia sekä 
yhteiskuntaa. Helsingin monimuotoisuus näkyy koulussa. 

Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät koulussamme 
vuorovaikutuksessa keskenään. Kouluyhteisö arvostaa jokaisen oppilaan omaa 
kielellistä ja katsomuksellista monimuotoisuutta sekä maamme kulttuuriperintöä ja 
kansalliskieliä. Koulussa tutustutaan erilaisiin kulttuuritraditioihin, ja näiden ajattelu-
ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti. Koulussa opetellaan yksilöiden ja 
ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. 

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja 
yhteisön jäsen on monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään 
luontevana ja kieliä arvostetaan. Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja 
kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys 
oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa 
ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 

Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri 
tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. 
Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa 
koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen 
kielen opettaja. 

4.1.4 Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta 
edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan 
oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.

Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He tulevat 
kuulluiksi ja arvostetuiksi yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa demokraattiseen 
vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita.

Oppilaat osallistuvat oppilaskunnan hallituksen kautta koulun kehittämiseen. 
Oppilaskuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut 
toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset 
kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien, 
järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä 
yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa 
toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.

Yhteistyön muodot eri toimijoiden kanssa määritellään vuosittain  
toimintasuunnitelmassa.

4.1.5 Osallisuus 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön 
jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään 
henkilöön liittyvästä tekijästä.  
Koulussamme edistetään alueellista, kulttuurista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa. 
Kouluyhteisömme edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja 
tukee opiskelijoita oman identiteetin rakentumisessa. Opetusmateriaalivalinnoilla 
voidaan vaikuttaa oppilaiden yhdenvertaisuuden tunteeseen. 

4.1.6 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa edistetään sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja 
taloudellista kestävää kehitystä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan kestävän 
kehityksen välttämättömyys ja etsimään ihmisen ja muun luonnon tulevaisuutta 
varmistavia ratkaisuja. Kouluyhteisössä rakennetaan toivoa hyvästä tulevaisuudesta 
ja koulun henkilöstö ja oppilaat osallistuvat kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulussa toimitaan raaka-aineita ja luonnonvaroja 
säästäen.

Kuva: Kestävän kehityksen osa-alueet. 

Realistinen ja käytännöllinen asenne kestävään kehitykseen vahvistaa kasvamista 
vastuullisuuteen. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti 
maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän 
tulevaisuuden puolesta. 

4.1.7 Kestävä tulevaisuus 
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Oppimisympäristön eri elementit muodostavat pedagogisesti toimivan 
kokonaisuuden. Tieto- ja viestintäteknologia sulautuu luontevasti 
oppimisympäristöön tukien oppimista sekä työtapojen ja oppimisympäristöjen 
jatkuvaa kehittymistä. Tiedon, työn ja osaamisen luonne edellyttää tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöä osana pedagogista ja digitaalista oppimisympäristöä. 
Oppilaat pääsevät monipuolisesti käyttämään opiskelussaan laitteita, 
ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan 
käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. 

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen 
tiedonrakentamisen välineenä. Se on myös itseilmaisun ja reflektiivisen ajattelun 
väline, joka tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisten oppimisympäristöjen luomiseen. 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että ne muodostavat 
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Tässä otetaan 
huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöt tarjoavat 
mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri 
näkökulmista. 

Tilat, välineet ja materiaalit sekä  muut palvelut pyritään saamaan oppilaan 
käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun. 
Opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Lukuisat muut 
yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen 
oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Näin voidaan ehkäistä tuen tarvetta. Tuen 
tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan 
suunnitelmallista tukea. Hyvä työrauha, ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat 
oppimista.

Opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen ohjaavat työtapojen valintaa. 
Työtavoilla luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn, 
kokonaisuuksien opiskeluun, toiminnallisuuteen ja monikanavaisuuteen. 
Työtapojen valinnalla tuetaan yhteisöllistä oppimista, jossa osaamista ja 
ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan 
jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä henkilökohtaisista että 
yhteisistä tavoitteista. Opettaja valitsee työtapoja vuorovaikutuksessa oppilaiden 
kanssa sekä ohjaa oppilaita suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapoja. 
Yhteinen tavoitteiden ja arviointikriteerien pohdinta motivoi, ohjaa ja sitouttaa 
tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. 

4.2 Oppimisympäristöt ja työtavat 
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Opetuksen eheyttäminen on osa koulumme toimintakulttuuria. Sen tavoitteena on oppia 
ymmärtämään eri aineissa opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja keskinäistä riippuvuutta. Se 
auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä  
kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tutkivat 
työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat heille kokemuksia tiedon 
yhteisöllisestä rakentamisesta. Näin oppilaat hahmottavat asioita oman elämänsä ja muiden 
kannalta ja saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen sekä jäsentämiseen. 

Kuva: Monialaiset oppimiskokonaisuudet (Opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 4.4)

Ilmiöpohjaisilla oppimiskokonaisuuksilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista, tietojen ja taitojen 
eheytettyä opiskelua, jossa tarkastellaan erilaisia ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. Jokainen oppilas 
opiskelee vähintään yhden tällaisen oppiainerajat ylittävän, pitkäkestoisen, monialaisen 
oppimiskokonaisuuden lukuvuoden aikana. Toimintasuunnitelmassa päätetään vuosittain 
eheyttämistavoista ja ilmiöpohjaisten kokonaisuuksien määristä. 

Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet koskevat kaikkia oppiaineita ja ne toteutetaan yhteistyössä 
eri oppiaineiden opettajien ja muun henkilöstön sekä yhteistyötahojen kanssa. Oppilaat 
osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja työtapojen valintaan sekä arviointiin. 
Ilmiöoppimisen arviointi suoritetaan oppiaineiden arvioinnin yhteydessä monipuolisin 
arviointimenetelmin. Arvioinnin kriteerit on kirjattu oppiainekohtaisesti. 

Koulussamme käytetään tutkivaa oppimista ja mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita 
sekä tieteenalojen luomia mahdollisuuksia. Ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja 
sisällöt johdetaan opetussuunnitelman tavoitteista ja oppilaan osaamista arvioidaan näiden 
pohjalta.

Jokainen oppilas etenee oman osaamisensa mukaisesti. Hän saa merkittäviä tehtäviä yhteisessä 
oppimisprosessissa, kokee oman osuutensa tärkeäksi ja sitoutuu tavoitteelliseen 
oppimisprosessiin. Opiskelussa käytetään erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä ja siinä 
mahdollistetaan eri-ikäisten oppilaiden yhteistyö. 

Opettajan tehtävä on luoda oppimiselle edellytykset ja ohjata menetelmällisesti oppilaan 
oppimisprosessia sekä varmistaa, että oppilas ymmärtää opiskeltavaan ilmiöön liittyvät keskeiset 
käsitteet.

4.3 Ilmiöpohjaisuus opetuksen eheyttäjänä 
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LUKU 5 OPPIMISEN, KASVUN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN   
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Lauttasaaren yhteiskoulussa koulutyön käytännön järjestämisessä näkyvät koulun 
arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri. Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja 
huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin 
edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille. Koulutyön järjestämisessä otetaan 
huomioon oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen 
kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.  

Jokaisen oppilaan oikeuksia ovat opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, 
oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö. 
Opettajat seuraavat oppilaidensa oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia. He 
ohjaavat ja tukevat oppilaita heti ongelmia havaittuaan. Opettajat arvostavat ja 
edistävät oppilaiden vahvuuksia. Keskeistä on rakentava vuorovaikutus oppilaiden ja 
huoltajien kanssa sekä opettajien keskinäisessä ja oppilashuollon henkilöstön 
kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Siihen kuuluu säännöllinen 
osallistuminen koulutyöhön, reilu ja arvostava suhtautuminen koulutovereihin ja 
koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattaminen. Toisten ihmisten 
loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä 
huolehtiminen ovat koulutyössä välttämättömiä.  

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
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Lauttasaaren yhteiskoulun ohjaustoiminta muodostaa oppilaan kasvua ja kehitystä 
tukevan koko perusopetuksen ja sen jälkeisten opintojen jatkumon. Koulun aikuisten 
antaman ohjauksen tuella oppilas tekee omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja 
lähtökohtiinsa sekä kiinnostuksiinsa perustuvia arkielämää ja oppimista koskevia 
ratkaisuja sekä valintoja. Ohjaustoiminnalla edistetään oppilaan hyvinvointia, 
koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja 
vaikuttavuutta tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilas oppii kehittämään 
ikätasonsa ja kehityksensä mukaisesti opiskeluvalmiuksiaan ja 
vuorovaikutustaitojaan. Hän tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa aktiivisesti omaan 
elämäänsä liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon osana omaa yhteisöään ja 
ympäröivää yhteiskuntaa.  

Oppilaat tarvitsevat ohjausta koko perusopetuksen ajan ja erityisesti koulutuksen eri 
nivelvaiheissa ja valintatilanteissa. Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen kannalta 
keskeistä on oppilaan yksilöllisen kehityksen huomioiminen. Tukea tarvitsevien 
oppilaiden kohdalla tärkeää on oppimisen vaikeuksien mahdollisimman varhainen 
tunnistaminen sekä kasvun ja kehityksen haasteisiin puuttuminen varhaisessa 
vaiheessa.  

Ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken määritellään 
Lauttasaaren yhteiskoulun oppilaanohjaussuunnitelmassa. Siinä kuvataan ohjauksen 
järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset 
verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa 
kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä 
työelämään tutustumisen järjestelyt.  

Lauttasaaren yhteiskoulun ohjaustoiminnasta vastaavat koulun opettajat yhdessä 
opinto-ohjaajan ja luokanohjaajan sekä koulun muun henkilökunnan kanssa. 
Tärkeää on myös yhteistyö huoltajien kanssa. Oppiaineen oppilaanohjaus tavoitteet 
ja sisällöt on kuvattu ainekohtaisessa osiossa.                         

5.1.1 Yhteinen vastuu ohjaustoiminnasta
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Lauttasaaren yhteiskoulussa tehdään monipuolista yhteistyötä perusopetuksen 
eheyden ja laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä 
oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen 
toteutumista arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaan eheän 
oppimispolun varmistamisessa keskeistä on toimiva yhteistyö Lauttasaaren ala-
asteen sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa.  

Koulun henkilöstön yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden 
toteuttamista. Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä 
toimien ja työtä jakaen. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten ilmiöpohjaisten 
oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja 
tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa.  

Lauttasaaren yhteiskoulun ja muiden yksityisten koulutuksen järjestäjien keskinäisen 
sekä Lauttasaaren ala-asteen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on edistää 
opetuksen kehittämistä ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. 
Lauttasaaren yhteiskoulun ylläpitäjä kuuluu Yksityiskoulujen liittoon. Liiton taholta 
järjestetään vuosittain opettajille täydennyskoulutusta sekä seminaari opettajien 
verkottumiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi. Koulu toimii Lauttasaaren 
paikallisessa yhteistyössä seurakunnan (Lauttasaaren ev.lut. seurakunta), nuoriso-
ja sosiaalitoimen sekä lähipoliisin kanssa. Koulu osallistuu aktiivisesti 
kansainväliseen toimintaan järjestämällä vuosittain useita opintomatkoja sekä 
osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin.  

Lauttasaaren yhteiskoulu kuuluu Yksityiskoulujen liiton opiskeluhuollon 
ohjausryhmään, joka järjestää vuosittain erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. 
Ohjausryhmä noudattaa Helsingin kaupungin Lasten terveyden ja hyvinvoinnin 
suunnitelmaa. Tämä moniammatillinen verkostotyö edistää lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Hyvä yhteistyö lisää 
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.  

5.2 Yhteistyö 
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Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yhteistyötä 
toteutetaan oppilaskohtaisina ja yhteisinä tapaamisina sekä tapahtumina. Yhteiset 
tapahtumat suunnitellaan sellaisiksi, että huoltajat voivat verkostoitua ja osallistua 
koulun toimintaan.  

Oppilaskohtaisessa kodin ja koulun yhteistyössä on tärkeää antaa asianmukaista 
palautetta. Yhteistyössä huomioidaan perheiden erilaisuus ja tarpeet. Yhteistyön 
merkitys korostuu perusopetuksen nivelvaiheissa, erilaisissa valintatilanteissa ja 
suunniteltaessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Ennen erityisen tuen 
päätöksen tekemistä kuullaan aina oppilasta ja hänen huoltajiaan.  

Wilma on koulun ja kodin välisen yhteydenpidon pääasiallinen viestintäväline. 
Koteihin tiedotetaan koulun yhteisistä tapahtumista ja kuulumisista. Luokanohjaaja 
tiedottaa omaa luokkaa koskevista asioista. Lauttasaaren yhteiskoulussa pidetään 
vanhempainiltoja, joiden yhteydessä luokanohjaajat tapaavat luokkansa huoltajia. 
Aineenopettajat voivat myös tavata huoltajia tarvittaessa. Lukuvuoden alussa 
vanhempainillassa esitellään opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.  

Lukuvuoteen liittyvät tärkeät päivämäärät ja jaksotus ovat nähtävillä lukuvuoden ajan 
koulun kotisivuilla.  

5.2.1 Kodin ja koulun yhteistyö 
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Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa 
työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan 
vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama jatkuva 
ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia 
ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla 
luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Koululla on oikeus käyttää 
työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös 
kasvatuskeskustelua ja perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja.  

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen 
käyttäytymiseen. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä 
toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin 
käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. 
Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja 
oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelut kirjataan ja arkistoidaan.  

Lauttasaaren yhteiskoulussa on koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, jonka 
liitteissä kuvataan suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen 
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Suunnitelma varmistaa 
toimintatapojen laillisuuden ja yhdenmukaisuuden sekä oppilaiden yhdenvertaisen 
kohtelun koulussa. Suunnitelma tukee koulun järjestyssääntöjen toteutumista. 
Järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivuilta sekä lukuvuosioppaasta. 

Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain laissa mainittuja 
keinoja, ja näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä 
oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käyttö perustuu asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja 
objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä 
samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa 
huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa 
tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja 
ei käytetä oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla.  

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen 
käyttö
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Tässä osiossa on kuvattu perusopetuksen järjestämiseen liittyviä erityisiä 
järjestelyitä.

5.4 Perusopetuksen järjestäminen eri tilanteissa  
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Vuosiluokkiin sitomaton opetus on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava 
joustava opetusjärjestely. Lauttasaaren yhteiskoulussa vuosiluokkiin sitomatonta 
opetusta voidaan käyttää koko koulun, tiettyjen vuosiluokkien tai yksittäisten 
oppilaiden opetuksen järjestämisessä. Mahdollisuutta opiskella oman opinto-
ohjelman mukaan on erityisesti syytä harkita silloin, kun oppilas on vaarassa 
keskeyttää opintonsa. Päätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta tekee 
rehtori.  

Oppilas etenee oman opinto-ohjelman mukaan. Eri oppiaineiden opinnoissa edetään 
vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. 
Opiskelu tapahtuu eriytettynä oman ryhmän mukana, tai yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon tarpeen vaatiessa paikkaan sitomattomana. Oman opinto-ohjelman 
mukaan eteneminen mahdollistaa joustavat järjestelyt ja etenemisen oppilaan omien 
taitojen ja vahvuuksien mukaan. Tämä antaa mahdollisuuden myös oppilaan 
lahjakkuuksien edistämiseen ja vahvistamiseen.  

Oppilas osallistuu oman opinto-ohjelmansa laadintaan yhdessä opettajien ja 
huoltajien kanssa. Oleellista oman opinto-ohjelman mukaan etenemisessä on se, 
että oppilas sitoutuu omaan opiskeluunsa ja ottaa vastuuta siitä omien 
edellytystensä mukaisesti.  

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytettäessä tuntijako sekä opetuksen tavoitteet 
ja niihin liittyvät keskeiset sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. 
Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin aineessa tai aineryhmässä 
valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien 
vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan 
tarvittaessa jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi.  

5.4.1 Vuosiluokkiin sitomaton opetus 
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Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja 
näin täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri 
oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annettavasta opetuksesta vastaa aina opetuksen 
järjestäjä.

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. 
Opetuksella voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota 
erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää koulun tarjoamaa 
oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin 
poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. Etäyhteyksien 
ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin 
voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja 
mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja 
opetuksen tavoitteiden mukaisesti. 

5.4.2 Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 
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Helsingissä joustavan perusopetuksen toimintaa järjestetään opetuslautakunnan 
määrittelemissä peruskouluissa, ei kuitenkaan Lauttasaaren yhteiskoulussa. 
Toiminnan suunnittelua, organisointia, seurantaa ja arviointia varten toimii 
kuntakohtainen moniammatillinen ohjausryhmä. Joustava perusopetus on tarkoitettu 
nuorille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden 
arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. 

Joustavan perusopetuksen toimintaan hakeudutaan erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana. Lauttasaaren yhteiskoulun oppilas voi hakea joustavan 
perusopetuksen toimintaan oppilaan ja/tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen, 
koulun moniammatillisen opiskeluhuoltoryhmän suosituksen sekä haastattelun 
perusteella. Suosituksen kokoaa oppilaan asian parhaiten tunteva henkilö. 
Haastatteluun kutsutaan oppilas ja hänen huoltajansa.

> 

5.4.3 Joustava perusopetus
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Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti 
oppilaan omassa perusopetuslain 6§ tai 28§:ssä tarkoitetussa koulussa tai 
esiopetuksen järjestämispaikassa, johon oppilas on otettu. 

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle 
oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on 
mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen 
järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle 
oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset 
erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset 
toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen 
muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta 
oppilaan edun mukaista. 

Sairaalaopetuksen järjestämisestä ja opetukseen sekä opetuksesta siirtymisestä 
siirtymisen kannalta välttämättömästä tuesta sovitaan oppilaan kotikunnan 
kanssa, kun on kuultu oppilasta, huoltajia tai muuta laillista edustajaa, oppilaan 
opetuksen järjestäjää sekä oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Mikäli 
sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun 
erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta. 

Helsingissä sairaalassa potilaana olevan ja muussa erikoissairaanhoidossa 
olevan oppivelvollisen opetuksesta vastaa sairaalakoulu. Oppilaat ovat Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten somaattisten, 
neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden sekä Helsingin 
Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen peruskouluikäisiä lapsia ja 
nuoria. 

Sairaalakoulussa on oppilaspaikkoja erikoissairaanhoidon avohoidossa oleville 
peruskoululaisille. Opetusvirasto ilmoittaa erikseen seuraavan lukuvuoden 
vapautuvien oppilaspaikkojen hakumenettelystä ja aikatauluista. Lukuvuoden 
aikana vapautuville oppilaspaikoille on jatkuva haku. Avohoidon koulupaikkoihin 
oppilaaksiotosta päättää opetuspäällikkö. 

5.4.4 Sairaalaopetus 
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Tässä osiossa on kuvattu perusopetuksen oppituntien ulkopuolista perusopetusta 
tukevaa Lauttasaaren yhteiskoulussa järjestettävää tai järjestettävissä olevaa 
toimintaa.

5.5 Perusopetusta tukeva muu toiminta 
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Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka noudattaa koulun 
kasvatuksellisia, opetuksellisia ja ohjauksellisia tavoitteita. Koulu suunnittelee, 
arvioi ja kehittää kerhotoimintaa yhdessä oppilaiden, eri toimijoiden ja huoltajien 
kanssa. 

Kerhotoiminnan perustuu vapaaehtoisuuteen, maksuttomuuteen ja oppilaiden 
omaan motivaatioon. Toiminnalla edistetään yhteisöllisyyttä ja rikastutetaan 
koulun toimintakulttuuria ja kulttuurista monimuotoisuutta. 

Lauttasaaren yhteiskoulussa kerhotoiminnasta päätetään ja sen toiminta 
kuvataan vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. 

5.5.1 Koulun kerhotoiminta 
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Kouluruokailu tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Koulun aikuiset 
huolehtivat ruokailun ohjauksesta, valvonnasta ja tapakasvatuksesta. Opetus- ja 
ruokapalveluhenkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja 
kehittämisessä. Kouluruokailun tavoitteista ja käytännön järjestelyistä tiedotetaan 
koteja. 

5.5.2 Kouluruokailu 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa pyritään aktivoimaan oppilaita toiminnalliseen taukoon. 
Yhdessä oppilaskunnan kanssa välituntitoimintaa kehitetään monipuoliseksi. 

Koulupäivä voidaan aloittaa lyhyellä, tunnustuksettomalla päivänavauksella. 
Päivänavauksista huolehtivat henkilökunta, oppilaskunta, luokat sekä 
yhteistyökumppanit. 

Koulu järjestää vuosittain yhteisiä tapahtumia, jotka tarkennetaan vuosittain 
toimintasuunnitelmassa. Tapahtumissa otetaan huomioon paikallinen vahvuus.

5.5.3 Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun 
yhteiset tapahtumat
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Lauttasaaren yhteiskoulussa oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat 
terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Yhdessä kotien kanssa ohjataan oppilaita 
huolehtimaan koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta sekä käyttäytymään 
asiallisesti matkan aikana. 

5.5.4 Koulumatkat
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Lauttasaaren yhteiskoulussa pyritään saamaan vuosittain koulunkäyntiavustaja, 
jonka työ on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä. Työ painottuu opettajien apuna 
toimimiseen. Tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä ja oppimiskykyä. 
Koulunkäyntiavustajan tehtävät suunnitellaan kussakin tapauksessa erikseen 
yhteistyössä erityis- ja aineenopettajien kanssa. 

5.5.5 Koulunkäyntiavustajatoiminta
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Tässä osiossa on kuvattu arviointiin liittyviä asioita.

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI
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Lauttasaaren yhteiskoulussa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on 
arvioinnin eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista saatua tietoa käytetään 
myös opetuksen ja muun koulutyön suunnittelun sekä kehittämisen pohjana. 
Rohkaiseva ja kannustava arviointi innostaa oppilasta yritteliäisyyteen sekä 
ylittämään omat odotuksensa osaamisestaan. Arvioinnista saatu palaute rakentaa 
merkittävästi oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja ihmisenä sekä vahvistaa 
oppilaan luottamusta omiin kykyihin. Monipuolinen arviointi ohjaa oppilaan 
kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. 
Oppilaat osallistuvat arvioinnin toteutukseen. Oppilaita ohjataan havainnoimaan 
omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja 
opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen 
kehittymiselle perusopetuksen aikana. 

Oppilaan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arvioinnissa painottuu 
oppimisprosessi yksittäisten suoritusten sijaan. Oppilaat ja opettajat keskustelevat 
yhdessä oppimisprosessista ja sen arvioinnista. Näin oppilasta tuetaan oman 
oppimisensa ja edistymisensä ymmärtämisessä sekä näkyväksi tekemisessä koko 
prosessin ajan. Oppilas ymmärtää arvioinnin perusteet ja eri arviointimuodot sekä 
sen miten itse voi vaikuttaa omaan oppimiseensa. Arvioinnista saatu palaute ohjaa 
oppilaan kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä laaja-alaisen osaamisen 
kehittymistä. 

Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden 
soveltamisesta oppilaan arviointiin. Oppilaiden tulee tietää, millä perusteilla heidän 
suorituksiaan arvioidaan. Oppilaan arvioinnilla tuetaan tavoitteiden toteutumista. 
Arvioinnin kokonaisuus muodostuu välittömistä oppituntipalautteista, muusta 
oppilaan ja huoltajan saamasta suullisesta ja kirjallisesta palautteesta, 
arviointikeskusteluista sekä todistuksista. Oppilaan tulee voida osoittaa 
edistymistään ja osaamistaan eri tavoin. Arviointi kannustaa ja ohjaa oppilasta sekä 
vahvistaa oppimistaitoja. Oppilaan itsearviointi on osa tätä kokonaisuutta. Huoltajalle 
arviointi antaa tietoa arviointiperusteista ja oppilaan edistymisestä. Arviointi myös 
auttaa huoltajaa tukemaan lasta opiskelussa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa sekä 
kasvussa ja kehittymisessä.

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva 
arviointikulttuuri
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Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä 
päättöarviointiin. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla oppimisen 
ohjaamista palautteen avulla. Päättöarvioinnissa keskeistä on oppilaiden osaamisen 
tason määrittely ja kuvaaminen päättötodistuksessa annettavien arvosanojen avulla. 

Oppilaita arvioidaan suhteessa koulun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaita ja 
heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa, eikä arviointi kohdistu oppilaiden 
persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Numeroarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, 
tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointipalaute on kannustavaa ja ohjaa 
oppilasta ymmärtämään, miten toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Arviointikriteerit on laadittu päättöarviointiin tukemaan opettajien työtä ja 
yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne 
määrittelevät hyvän osaamisen, eli arvioon arvosanaan 8 (hyvä), vaadittavan tason.
Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa 
opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin, eikä osaamisen tason 
määrittelyssä käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä. 

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden 
ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota 
oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan 
osaamiseen. Arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden 
jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden 
työskentelytaitoja. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri 
osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödynnetään monipuolisesti arvioinnissa. 

Oppilaan tuen tarve otetaan huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa 
arviointiprosessia sekä osaamisen näyttöjä. Arviointi- ja näyttötilanteissa 
varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa 
tehtävän suorittamiseen. Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan myös 
suullisilla näytöillä. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan 
huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen kielen taito. Jotta 
oppilas voi osoittaa osaamistaan mahdollisista suomen kielen puutteista huolimatta, 
arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, 
monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin. 

Itsearviointi 
Oppilaan itsearviointitaidot kehittyvät osana kasvun ja oppimisen prosessia. 
Oppilaita ohjataan yksilöinä ja ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen 
edistymistä. Oppilaan kyky arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan kehittyy 
harjoituksen myötä. Opettaja auttaa oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään 
niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja. Lauttasaaren yhteiskoulussa kaikki 
oppilaat suorittavat itse- ja vertaisarviointia.   

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 
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Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 
Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja 
dokumentointia. 

Oppimisen arviointi 
Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia 
sekä palautteen antamista. Jokainen opettaja antaa säännöllisesti palautetta 
opintojen aikana. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja 
asetettuihin tavoitteisiin oppilaan suoritusten perusteella. Tiedollisen ja taidollisen 
osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä 
arviointikriteerejä. 

Työskentelyn arviointi 
Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä 
tavoitteista. Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn 
taitoja. Työskentelytaitoja ovat myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa 
työtään, taito toimia vastuullisesti ja sinnikkäästi sekä taito toimia rakentavassa 
vuorovaikutuksessa. Keskeisintä on oman oppimistyylin löytäminen sekä 
harjaantuminen käyttämään monipuolisesti erilaisia oppimistapoja. Työskentelyä 
arvioidaan suhteessa oppilaalle asetettuihin tavoitteisiin opintojen aikana. 

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, ilmiöopiskelussa ja koulun muussa 
toiminnassa. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä 
suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. 
Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan 
työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. 

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan 
muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten, ilmiöpohjaisten 
oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. 
Oppiaineiden arvioinnin lisäksi oppilas saa palautetta työskentelytaidoistaan ja niissä 
edistymisestä. Palautetta voidaan antaa suullisesta ja kirjallisesti. 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 
Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen 
ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut 
ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja 
sääntöjä. Oppilas oppii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista 
käyttäytymistä ja hyviä tapoja. 

Oppilaat ja huoltajat osallistuvat koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle 
asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun vanhempainilloissa sekä 
luokanohjaajatapaamisissa. Tavoitteiden määrittely tapahtuu oppilaskunnan ja 
koulun ylläpitäjän hallituksen huoltajajäsenten kautta. 

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin ja yhteisön 
toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilaille annetaan 
käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa koulun opetussuunnitelmassa 
käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu 
oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta 
oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja 
erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. 

6.3 Arvioinnin kohteet 
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Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa 
arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Sen keskeisenä tehtävänä on 
ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja 
vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen 
tason kuvaamista arviointitiedottein ja todistuksin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan 
tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävästi. 

6.4 Opintojen aikainen arviointi 
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Oppilas saa ohjausta ja palautetta lukuvuoden aikana. Opettajan tehtävänä yhdessä 
oppilaan kanssa antaa ja saada oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta. 
Oppilaan itse- ja vertaisarviointitaidot vahvistuvat. 

Oppimista edistävä palaute on laadullista, kuvailevaa ja vuorovaikutteista. Siinä 
otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan 
palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa eri 
vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Oppilas oppii 
ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään 
tarkoituksenmukaisia oppimistapoja. 

Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus 
oppia, mitä he ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan sekä 
parantaa suoriutumistaan. 

Tällainen oppimisprosessia näkyväksi tekevä ja ohjaava palaute edistää oppimaan 
oppimisen ja ajattelun taitojen kehittymistä sekä opiskeltavien asioiden jäsentymistä 
tieto- ja taitokokonaisuuksiksi.

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana 
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Lukuvuoden päättyessä oppilas saa jaksotodistuksen, joka on samalla 
lukuvuositodistus. 7.-9. -luokkien todistukset sisältävät numeroin ilmaistut arviot siitä, 
miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa 
kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy 
käyttäytymisen arviointi ja siinä on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle 
luokalle tai hänen jättämisestään luokalle. 

Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta niiden 
oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia 
tai niiden yhdistelmää. Arvioinnin muoto voi vaihdella oppilaskohtaisesti. 

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä 
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Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on 
riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaalla on oikeus 
saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta 
tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta 
elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on 
vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus 
jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä 
ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä 
oppimisen tukemiseksi. 

Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa 
vähintään välttäviä (5) tietoja ja taitoja osoittavan numeron, siirtyy seuraavalle 
vuosiluokalle. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan 
suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty (4), jos arvioidaan, että hän 
kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas 
voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä 
tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. 
Ennen lukuvuoden päättymistä ja luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata 
mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa 
saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Erillinen koe voi sisältää 
monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla 
oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa. 

Luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa 
ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, 
joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen 
edellytys. Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä 
suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi 
tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla 
kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset 
asianomaiselta luokalta raukeavat. 

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin 
sitomattomasti 
Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan 
oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti. Oman opinto-
ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi 
lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista 
ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. 

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle 
jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. 

Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain 
yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva 
oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen 
koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa koulusta. 

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen 
aikana 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa päättöarviointi annetaan vuosiluokalla 9. 
Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaisia. 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava 
numeroarvosana kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen 
oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvioinnin lähestyessä 
opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi 
tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa 
arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia 
tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Palautteen ja 
ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, että 
9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa 
jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä 
estää oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. 

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi 
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Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. 
Päättöarvosanan muodostamista varten on opetussuunnitelman valtakunnallisissa 
perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-
oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan 
muodostamisen periaatteet. 

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan 
aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun 
keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, 
päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä 
osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja 
päättöarvioinnin kriteereihin. Lauttasaaren yhteiskoulussa päättöarvioinnin 
suorittavat aineenopettajat yhdessä rehtorin kanssa. Päättöarvioinnin kriteerit 
määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason 
kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 
keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan 
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet 
oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle 
asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin oppilas on suorittanut yleisen 
oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen perustuu 
myös tässä tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli 
välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Perusopetuksen 
päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja 
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kaksi eri oppimäärää. Tällöin arvioidaan 
molemmat oppilaan suorittamat oppimäärät. 

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden 
kielten oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on 
viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta 
tai sen oppimäärästä toiseen. 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 
vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi 
vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat 
kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine 
katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa 
kyseisen oppiaineen arvosanaa. Valinnaisaineissa, joissa on useampi kuin yksi 
opettaja, arvosanan päättävät Lauttasaaren yhteiskoulussa kaikki kyseistä ainetta ja 
ryhmää opettaneet opettajat. Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen 
yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen 
oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä. Jos 
erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan 
suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 
koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin 
tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. Silloin arviointia ei tehdä suhteessa 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää 
numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa. 

6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen 
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Lauttasaaren yhteiskoulun ruotsinkielen kielikylpyopetuksen koulukohtaiset tavoitteet 
ovat korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut 
tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös kielikylpyoppilaiden 
suoriutumista arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin A-kielelle asetettuihin 
tavoitteisiin ja osaamisen tason määrittämisessä käytetään päättöarvioinnin 
kriteerejä. 

6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen 
tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi 
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1. Jaksotodistus 

2. Erotodistus 

3. Päättötodistus 

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 

Jaksotodistus 
Oppilaalle annetaan jaksotodistus jokaisen jakson jälkeen. Todistukseen merkitään 
oppilaan opinto-ohjelma ja kursseista saadut arvosanat oppiaineittain. Todistuksessa 
on näkyvissä perusopetusasetuksen 10 § mukainen arviointiasteikko. Muissa 
todistuksissa kuin päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää 
sanallisilla arvioilla ja näin antaa palautetta sekä osaamisen tasosta että 
edistymisestä. 

Käyttäytymisen arvosana merkitään 2. ja 5. jakson jaksotodistuksiin. Arvosana 
muodostuu oppilasta edellisissä jaksoissa opettaneiden opettajien antamien 
käyttäytymisen arvosanojen keskiarvosta. Keskiarvosta muodostuvaa arvosanaa 
voidaan muuttaa erityisistä syistä arviointikokouksen päätöksellä. 5. jakson 
jaksotodistus on lukuvuositodistus. 

Arviota käyttäytymisestä ei merkitä oppilaan ero- eikä päättötodistukseen eikä 9. 
luokalla jatko-opintoja varten tarvittaessa annettavaan välitodistukseen. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään 
lukuvuositodistukseen ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”
uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on 
opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos 
oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään 
todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. 
Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa 
ei merkitä todistukseen. 

Kielikylpyopetuksessa olleiden oppilaiden todistuksissa mainitaan aineiden 
opetuksessa käytetty kieli. Lisäksi kerrotaan, mitkä oppiaineet on opetettu 
kielikylpykielellä. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia 
tai niiden yhdistelmää kaikilla vuosiluokilla. Arvioinnin muoto voi vaihdella 
oppilaskohtaisesti. Toiminta-alueittain opiskeltaessa käytetään sanallista arviointia 
kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on käytävä ilmi, onko oppilaan suoritus 
hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas 
opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio 
tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on 
opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 

* todistuksen nimi 

* opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 

* oppilaan nimi ja syntymäaika 

* todistuksen antamispäivä 

Jaksotodistukseen merkitään: 

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja 
todistusmerkinnät 
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* todistuksen antamispäivä 

* oppilasryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 

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

* arvio oppilaan käyttäytymisestä 2. ja 5. jakson todistuksiin 

* merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 
opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

* 5. jakson jaksotodistukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä 
sekä mahdollisesta luokalle jättämisestä. 

Erotodistus 
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toisen koulutuksenjärjestäjän pitämään 
kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi 
oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu 
tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei 
merkitä käyttäytymisen arviota. 

* todistuksen nimi 

* opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 

* oppilaan nimi ja syntymäaika 

* todistuksen antamispäivä 

* rehtorin allekirjoitus 

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

* merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien 
opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 

Erotodistukseen merkitään: 

Perusopetuksen päättötodistus 
Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa 
oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-
ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä 
merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvioitavissa 
oppiaineissa arviota ”hyväksytty”. 

* oppilaan koko nimi ja henkilötunnus 

* rehtorin allekirjoitus 

* yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden 
arviointi numeroin (5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen) 

* Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, 
toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä 

* äidinkielessä ja kirjallisuudessa suoritettuja oppimääriä voi olla kaksi, 
jotka molemmat merkitään päättötodistukseen 

* maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut 
oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista 

* ruotsinkielen kielikylpyoppilaille mainitaan opetuksessa käytetty kieli 

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana 
käytettäviin todistuksiin seuraavin poikkeuksin: 
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* ruotsinkielen kielikylpyoppilaille mainitaan opetuksessa käytetty kieli 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 
vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistuksiin numeroarvosana. Numeroin 
arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä 
ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat 
valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen 
alle. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja 
tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin 
sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee 
merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen 
liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä 
merkintä ”hyväksytty”. 

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 
mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut 
valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen 
oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”. 

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun 
vaihtamisen yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden 
nimet ja opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen 
valinnaisaineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta 
tulee todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” riippuen siitä, 
minkä laajuiseksi kyseinen oppiaine on koulun opetussuunnitelmassa määritelty. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä 
numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään 
pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan 
kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen 
muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta 
oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä 
päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa 
arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen 
järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta 
mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. 

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. 
Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. 
Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen 
lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) 
oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty 
toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 
työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä 
valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. 
Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen. 
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Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä 
tutkinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän 
suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. 
Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Jos 
oppilas on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan 
oppimäärän, annetaan hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen 
oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan 
todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista 
oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. 
Yhteisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on 
suoritettava hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen 
perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

6.7 Erityisessä tutkinnossa suoritetuista opinnoista 
annettavat todistukset 
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LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa opetuksen ja oppilaan tuen toteuttamisen lähtökohtana 
on jokaisen oppilaan oikeus omista lähtökohdistaan ja osana yhteisöä onnistua 
oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilaan 
saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. 
Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista 
ja heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilas tai huoltaja ei voi kieltäytyä perusopetuslaissa 
säädetyn tuen vastaanottamisesta. 

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat jokaisen oppilaan ja 
opetusryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota kiinnitetään 
oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja 
varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen 
edellyttää sekä yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja että oppilaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä 
olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden 
soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä 
muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia 
ratkaisuja. Opetusta ja tukea suunniteltaessa otetaan huomioon, että tuen tarve voi 
vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon 
tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. 

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä 
pitkäaikaisvaikutuksia. Koulun tehtävänä on huolehtia oppilaan mahdollisuuksista 
saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa. 
Tavoitteena on, että oppilaan myönteinen käsitys itsestään ja koulutyöstä vahvistuu. 
Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden 
monialainen yhteistyö on tärkeää tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä 
tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat 
ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa koulussa erilaisin joustavin 
järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan 
siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. 

Tuen jatkumiseen kiinnitetään erityisesti oppilaan siirtyessä perusopetuksesta 
toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen. Perusopetuksen ja toisen 
asteen tiedonsiirrossa korostuu ohjaus sekä avoin yhteistyö oppilaan ja huoltajan 
kanssa. 

Lauttasaaren yhteiskoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä Lauttasaaren ala-asteen 
kanssa, erityisesti nivelvaiheessa. Jo olemassa olevat tiedot oppimisen haasteista 
pyritään siirtämään ala-asteelta Lauttasaaren yhteiskouluun siirryttäessä. Tämä 
mahdollistaa oppilaan koulunkäynnin tukemisen jatkuvuuden yläkouluun 
siirryttäessä. 

Oppilaan tarkoituksenmukaisen tuen pohjalla on saumaton yhteistyö 
aineenopettajien, kodin ja tarvittaessa erityisopettajan kanssa. Aineenopettajat 
havainnoivat oppilaita ja heidän oppimistaan. Tuen tarpeen ilmetessä oppilaalle 
annetaan sopivanlaista tukea, esimerkiksi tukiopetusta tai erityisopettajan antamaa 
osa-aikaista erityisopetusta. 

Lauttasaaren yhteiskoulussa on käytössä opo-raportti, johon luokanohjaaja kirjaa 
mahdolliset huolensa oppilaiden koulunkäynnin etenemisestä. Opo-raportit 
käsitellään ja mahdolliset jatkotoimet suunnitellaan yhteisöllisen oppilashuollon 
kokouksissa. 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
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Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä 
ja eri oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin 
ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että 
tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot 
sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan 
arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa 
mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan 
tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, 
että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta 
opiskelustaan. Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan 
tarvetta sekä tehostettuun että erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai 
pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys 
ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan tai 
HOJKS:aan kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. 

Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja 
huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesti 
avustavan henkilöstön asiantuntemusta. 

Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-
opintomahdollisuuksia ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella 
asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen 
huoltajalleen annetaan tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja 
oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä 
erityisistä kysymyksistä.

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 
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Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu silloin, kun oppilaalla on tuen tarvetta. 
Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajan ja erityisesti 
koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu 
luottamuksellisuus. Koulun henkilöstö on yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla 
ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on 
vaarantumassa. 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen eri 
muodoista ja tasoista sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Oppilaan 
edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun 
säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista 
oppimista ja koulunkäyntiä. 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 
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Yleinen tuki on kaikkien oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Oppilas 
saa yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä 
tutkimuksia tai päätöksiä. Hyvä, toimiva ja laadukas perusopetus mahdollistaa 
kaikkien oppilaiden oppimisen ja kasvun. Erityistä huomiota Lauttasaaren 
yhteiskoulussa kiinnitetään koulun toimintakulttuurin ja -ympäristön kehittämiseen. 
Opetuksessa opettajat ottavat huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan 
tarpeet. Keskeistä on vuorovaikutteisen ilmapiirin luominen ja edistäminen 
kouluyhteisössä. Oppilaat tulevat kohdatuksi ja kuulluksi sekä voivat osallistua 
toimintakulttuurin ja -ympäristön luomiseen ja kehittämiseen. Oppilaan itsetuntoa, 
opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa 
vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta. 

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja 
opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä heti 
oppilaan tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja 
lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja 
oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan 
ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämisellä ja joustavilla opetusjärjestelyillä sekä 
ohjauksen keinoin. 

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin 
oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua 
tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Opetus voidaan järjestää myös 
vuosiluokkiin sitomattomasti. Jos opetus järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti, 
oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan opintokokonaisuudet, joiden mukaan 
opetus etenee. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja 
laajentaa oppimissuunnitelman avulla. 

7.2 Yleinen tuki 
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Tehostettu tuki on oppilaan tarpeista lähtevää, suunniteltua ja ennaltaehkäisevää. 
Tehostettua tukea annetaan niin kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. Sen vaikuttavuutta 
arvioidaan säännöllisesti. Tehostetun tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien 
kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Oppilaan itsetuntoa, 
opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa 
vahvistetaan. Oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta tuetaan. 

Oppilas alkaa saada tehostettua tukea, kun hän tarvitsee oppimisessaan tai 
koulunkäynnissään säännöllistä tukea sekä samanaikaisesti useita tukimuotoja 
suunnitelmallisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, joka käsitellään 
koulussa moniammatillisesti. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia 
perusopetuksen yhteisiä opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen 
tuen päätökseen perusteella annettavaa kokoaikaista erityisopetusta ja oppiaineen 
oppimäärän yksilöllistämistä. Oppimisympäristön muokkaaminen on keinoista 
merkittävin ja ensisijainen. Suunnitellut tuen muodot opettaja kirjaa 
oppimissuunnitelmaan, jossa pedagogiseen arvioon perustuen kuvataan annettava 
tehostettu tuki. Oppilaan opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti. 
Jos opetus järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti, oppilaan oppimissuunnitelmaan 
kirjataan opintokokonaisuudet, joiden mukaan opetus etenee. 

Tehostetun tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa oppilaan ja huoltajan 
osallistumista vahvistetaan ja korostetaan. Oppilashuollon osuutta oppilaan 
hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Oppilashuollon ammattilaisten 
työskentelyssä korostuu kaikille tarjottava yhteisöllinen oppilashuollon tuki. 
Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada yksilökohtaisia oppilashuollon palveluja. 

7.3 Tehostettu tuki 
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Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. 

* oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena koulun, 
oppilaan sekä huoltajan näkökulmasta 

* oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 

* oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppilaan oppimisvalmiudet 
sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 

* koulun arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, 
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 

Pedagogisessa arviossa kuvataan 

Koulun arvion tehostetun tuen tarpeesta 
Lauttasaaren yhteiskoulussa erityisopettaja koordinoi pedagogisen arvion laatimista. 
Pedagogisen arvion tekevät oppilaan opettajat yhdessä. Tarvittaessa käytetään 
myös muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä 
tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen 
kannalta, joten oppilas ja huoltaja ovat mukana laatimassa pedagogista arviota. 
Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana 
yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelma. Myös oppilaan kuntoutussuunnitelma 
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen 
sekä tuen tarpeen arvioiminen jatkossa käsitellään Lauttasaaren yhteiskoulussa 
pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon 
ammattihenkilöstön kanssa. Tämä käsittely kirjataan pedagogiseen arvioon. Jos 
käsittelyssä päädytään oppimisen tuen tehostamiseen, tehostettu tuki suunnitellaan 
ja kirjataan oppilaalle laadittavaan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan. 
Käsittelyssä voidaan päätyä myös ratkaisuun, jossa yleinen tuki todetaan riittäväksi 
tuen muodoksi oppilaalle. 

7.3.1 Pedagoginen arvio 
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Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva 
suunnitelma, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. 
Oppimissuunnitelma laaditaan heti, kun on sovittu tehostetun tuen aloittamisesta ja 
tarkistetaan aina tarvittaessa ja vähintään kerran lukuvuodessa. 
Oppimissuunnitelmaan kirjataan suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja 
ohjauksesta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. 
Oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon, 
mahdollisesti osana yleistä tukea laadittuun oppimissuunnitelmaan sekä 
mahdolliseen kuntoutussuunnitelmaan. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata 
oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Oppimissuunnitelman laativat 
opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat 
tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Oppilas osallistuu oman 
oppimissuunnitelman tekemiseen edellytysten mukaan. Oppimissuunnitelma on 
käytännön työväline opettajan oman työn suunnittelulle. Oppimissuunnitelman 
laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja 
suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lauttasaaren yhteiskoulussa 
oppimissuunnitelman tekemistä koordinoi yhteistyössä luokanohjaaja ja 
erityisopettaja. 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 
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Oppilas saa erityistä tukea, kun hänen kasvunsa, kehityksensä tai oppimisensa 
tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten ja tehostettu tuki ei riitä. 
Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta 
sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Lauttasaaren yhteiskoulussa rehtori 
tekee kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Erityisen tuen päätös tai sen 
muutos edellyttää aina pedagogisen selvityksen laatimista. Kun oppilaalle on tehty 
erityisen tuen päätös, erityisopetusta annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen 
opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti (HOJKS). 

Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti 
turvaamaan oppilaan oppiminen ja koulunkäynnin säännöllisyys. Oppimista tukevien 
erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla 
on oikeus myös muuhun koulunkäynnin tukeen. Tällaista muuta tukea ovat 
esimerkiksi ohjaus, oppilashuollon palvelut, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä 
erityiset apuvälineet. 

Erityinen tuki on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea, joka järjestetään joko 
yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki järjestetään 
ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti erityisluokassa, jos se 
ei ole muutoin mahdollista. 

Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja 
oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa 
opiskelusta. Erityisen tuen aikana oppilas opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai 
yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää 
erityisen tuen päätöstä, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen ja psykologin 
lausuntoon. Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Jos opetus 
järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti, oppilaan HOJKS:aan tulee kirjata 
opintokokonaisuudet, joiden mukaan opetus etenee. 

7.4 Erityinen tuki 

   Yleinen osa Sivu 81    



1. selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä oppilasta opettavien 
opettajien kanssa. 

2. selvitys moniammatillisena yhteistyönä oppilaan saamasta tehostetusta 
tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta oppilashuollon 
ammattihenkilöiden kanssa. 

Koulussa laaditaan oppilaasta moniammatillisesti pedagoginen selvitys ennen 
erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä 
yhteistyö on tärkeää tuen tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen 
toteuttamisen kannalta. Pedagogisen selvityksen kokoamisesta vastaa 
erityisopettaja. Hänen tehtävänään on koota 

Tämän tiedon perusteella selvityksen koonnut opettaja kirjaa moniammatillisen 
käsittelyn jälkeen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta koulujen käytössä olevalle 
yhteiselle lomakkeelle. Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään 
oppilaasta aiemmin laadittuja pedagogisia asiakirjoja. Pedagogisen selvityksen 
lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi hankitaan tarvittaessa muita 
lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen 
selvitys. Jos pedagogisessa selvityksessä esitetään jonkin oppiaineen oppimäärän 
yksilöllistämistä, erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tarvitaan lisäksi aina 
psykologin lausunto. Huoltajan luvalla voidaan myös hyödyntää esim. oppilaalle 
laadittua kuntoutussuunnitelmaa. 

7.4.1 Pedagoginen selvitys 

   Yleinen osa Sivu 82    



Lauttasaaren yhteiskoulussa rehtori tekee kirjallisen päätöksen erityisen tuen 
antamiseksi. Oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa on kuultava ennen 
erityisen tuen päätöstä. Kuulemisesta vastaa koulun rehtori. Kuulemistilaisuudessa 
on käytössä valmis pedagoginen selvitys ja tarvittavat asiantuntijalausunnot, koska 
kuuleminen pohjautuu päätöksessä tarvittaviin asiakirjoihin. Päätös erityisestä tuesta 
tehdään hallintolain mukaisesti. Päätökseen liitetään valitusosoitus, jotta huoltajat 
voivat halutessaan hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös perustellaan ja 
päätöksen perustelut nojautuvat pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin 
lausuntoihin. 

oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä •

mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut •

muut tarvittavat palvelut •

sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. •

Erityisen tuen päätöksessä päätetään 

Lauttasaaren yhteiskoulussa erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen 
yhteydessä. Erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama 
tehostettu tuki ole riittänyt ja tuen vaikuttavuutta on arvioitu luotettavasti laadullisesti, 
ajallisesti ja määrällisesti. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ilman sitä 
edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos 
psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta 
ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka 
muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös 
tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, se perustuu 
oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan 
sairauden seurauksena. 

Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa 
asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten 
oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, 
erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse 
erityistä tukea, tehdään päätös tuen lopettamisesta. Tällöin oppilas saa tehostettua 
tukea. 

7.4.2 Erityisen tuen päätös 
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Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan 
oppilaalle, jolle on tehty päätös erityisestä tuesta. HOJKS on opetuksen suunnittelun 
väline, ja siitä vastaavat oppilasta opettavat opettajat. Se on pedagoginen asiakirja, 
josta ilmenee oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja 
muun tuen antaminen. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 
suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja 
kasvuprosessia. HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja 
erityisen tuen päätöksen sisältöön. HOJKS:n laatimisessa voidaan hyödyntää 
oppilaalle aiemmin laadittuja pedagogisia asiakirjoja, kuten oppimissuunnitelmaa, tai 
huoltajan luvalla esim. kuntoutussuunnitelmaa. 

Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa, 
ellei siihen ole perusteltua estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan 
moniammatillisena yhteistyönä. HOJKS kirjataan koulujen käytössä olevalle 
yhteiselle lomakkeelle. 

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata 
oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS-asiakirjassa on huoltajan antamat 
yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot on aina oikeus luovuttaa. HOJKS:ssa kuvataan 
oppiaineen yksilöllistetyn oppimäärän tai toiminta-alueittaisen opetuksen tavoitteet, 
koska oppilaan arviointi perustuu näihin tavoitteisiin. 

HOJKS tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan 
tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi HOJKS:ssa kuvattuja tavoitteita, tuen muotoja ja 
pedagogisia ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan aina tarvittaessa. 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma 
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Oppilasta tuetaan siten, että hänen on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän 
mukaiset tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia 
voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja 
opetuksen tukimuodoilla. Oppilaalle voidaan määritellä opiskelun erityiset 
painoalueet jossakin oppiaineessa. Hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen 
keskeisiin sisältöihin, jotka kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. 
Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen 
suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Oppiaineen oppimäärän 
yksilöllistämistä voidaan harkita silloin, jos oppilas ei kykene saavuttamaan ko. 
oppiaineen vähimmäistavoitteita saamastaan tuesta huolimatta. Kieli- ja 
kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai 
käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän 
yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tuetaan näissä asioissa. Oppimäärän 
yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Päätös edellyttää aina 
psykologin lausuntoa. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, 
joka sisältää arvion oppilaan erityisestä tuesta sekä mahdollisista oppiaineiden 
yksilöllistämisen tarpeista perusteluineen kussakin oppiaineessa erikseen. 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan 
tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteet laaditaan 
niin, että ne ovat oppilaalle riittävän haasteellisia. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden 
määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen 
selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen 
yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä 
voidaan soveltaa. Ne kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan 
HOJKS:ssa. Tämä on tärkeää, koska oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan 
HOJKS:aan kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa. Oppilaan suorituksia 
arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin 
tavoitteisiin. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja laatii, tai jos opettajia 
on useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKS:n sisällöt. 

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen 
oppiaineen numeroarvosana ja sanallinen arvio todistukseen tähdellä (*) sekä 
opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan 
mainitaan siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta 
kaikilla vuosiluokilla ja myös päättötodistuksessa. Oppimäärän yksilöllistäminen on 
ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. 
Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta on oltava erityisen painavat syyt. 
Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas voidaan vapauttaa oppiaineen opiskelusta 
erityisen tuen päätöksessä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu 
jonkin aineen opiskelusta, järjestetään vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua 
toimintaa. 

Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille selvitetään näiden toimenpiteiden 
vaikutukset jatko-opintoihin.

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja 
opetuksesta vapauttaminen 
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Pidennetty oppivelvollisuus on perusteltua, jos perusopetukselle säädettyjä 
tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista 
saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Tällöin oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä 
aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään 
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sen tarkoitus on vahvistaa 
oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa 
mahdollisimman hyvin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti 
vammaiset lapset.

Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Pidennetyssä 
oppivelvollisuudessa oppilaalla on mahdollisuus kahteen esiopetusvuoteen. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, jossa 
päätetään opiskeleeko oppilas oppiaineittain yleisin tai yksilöllisin oppimäärin; 
toiminta-alueittain tai vapautetaanko oppilas jonkin oppiaineen opiskelusta 
kokonaan. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään 
tavoitteet. 

Koulukohtaisesti voidaan määritellä oppiaineiden jakamisesta osa-alueisiin tai 
oppiainekokonaisuuksiin, jotka muodostuvat erikseen arvioitavista oppiaineista. 
Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen 
tarkistamisen yhteydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden 
päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden piiriin. 
Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea. 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 
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7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 
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Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee 
oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Se perustuu 
ensisijaisesti opettajan tekemään arvioon oppilaan oppimisesta ja mahdollisesta tuen 
tarpeesta, mutta myös oppilas tai huoltaja voi olla aloitteellinen tukiopetuksen 
tarpeesta. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja 
merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta 
osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen. 

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulutyö 
suunnitellaan siten, että oppilailla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus 
osallistua siihen niin usein ja laajasti kuin on tarpeen. Tukiopetuksella voidaan 
ehkäistä vaikeuksia ennakolta, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. 
Tukiopetuksen tavoitteena on vahvistaa perustaitojen ja - tavoitteiden saavuttamista, 
ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien muodostumista, tukea oppimaan oppimistaitoja 
ja vahvistaa myönteistä minäkuvaa oppijana. 

Tukiopetus voidaan järjestää esim. samanaikaisopetuksena oppitunnilla, 
pienryhmässä tai yksilöllisesti oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Erilaisia 
joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamiseksi oppituntien 
aikana. Tukiopetuksessa käytetään oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden 
monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla 
tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin 
saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetukseen 
jatkossa. 

Tukiopetuksen järjestäminen, työnjako ja opettajien keskinäinen yhteistyö kuvataan 
koulun toimintasuunnitelmassa. 

7.5.1 Tukiopetus 
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Osa-aikaista erityisopetusta annetaan osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. 
Se on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikeuksia yksittäisessä oppiaineessa, 
keskittymisessä, sosiaalisissa - tai opiskelutaidoissa tai koulunkäynnissään. Osa-
aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja 
ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 
yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki kohdennetaan ryhmän ja 
oppilaan tarpeen mukaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Sen tavoitteet ja 
sisällöt niveltyvät oppilaan muuhun opetukseen ja tukevat oppimisvalmiuksien, 
oppimaan oppimistaitojen ja myönteisten strategioiden kehitystä. Opetuksessa 
käytetään monipuolisia työtapoja ja menetelmiä huomioiden ryhmän ja oppilaan 
tarpeet. Opetus suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa 
oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta pyritään 
järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Osana 
pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-
aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen 
erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:aan kirjataan myös 
osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen. 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 
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Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät 
tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. 
Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, 
esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä. 

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen 
edellyttämien palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen 
tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, 
jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi. Opetukseen osallistumisen 
edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet kirjataan 
oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan 
säännöllisesti. 

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät 
palvelut ja apuvälineet 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan hyvän 
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta 
kouluyhteisössä. Opiskeluhuolto on tärkeä osa koulun kasvatus- ja opetustehtävää 
ja siinä otetaan huomioon lapsen ja nuoren edun ensisijaisuus. Oppilaalla ja 
opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen 
osallistuminen edellyttää. Opiskeluhuoltoa toteutetaan lain hengessä ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. 
Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen 
opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava 
suhtautuminen oppilaaseen tai opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa 
tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon 
keskeisistä periaatteista, tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja 
koulukohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen 
kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7.

LUKU 8 OPPILASHUOLTO  
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Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä Yksityiskoulujen liiton 
sekä Helsingin kaupungin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa 
toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon 
oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden 
toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin 
huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.   

Koulussa opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu 
kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Opiskeluhuollon 
palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon 
palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin 
yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti 
saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.   

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta 
opiskeluhuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan palveluja. Oppilaan 
ja huoltajan osallisuus opiskeluhuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja 
opiskeluhuollosta tiedottaminen lisää opiskeluhuollon tuntemusta ja edesauttaa 
palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden 
keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä opiskeluhuollossa.   

Opiskeluhuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat 
esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri 
koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa opiskeluhuollon 
toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytänteet tukevat eri kehitysvaiheissa 
oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Opiskeluhuollon monialaisen 
yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri 

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö   
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yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri 
yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää opiskeluhuollon 
suunnitelmallista arviointia. 
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Lauttasaaren yhteiskoulussa oppilas- ja opiskelijahuolto ymmärretään keskeisenä 
osana koko oppilaitoksen toimintakulttuuria ja käytännön toimia. Yksityiskoulujen 
yhteisöllinen toimintakulttuuri rakenteineen edistää kokonaisuudessaan yhteisöllistä 
ja yksilöllistä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Opiskeluhuollon pääpaino on 
yhteisöllisessä oppilas- ja opiskelijahuollossa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea 
hyvinvoivista ihmisistä ja terveyttä tukevasta ympäristöstä koostuvaa kouluyhteisöä. 
Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvää oppimista. Samalla huolehditaan 
kouluympäristön terveellisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta. 
Lähtökohtana on se, että yhteisön hyvinvointiin voidaan ja tulee vaikuttaa. 

Opiskeluhuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä 
opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 
oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä 
tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.   

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä 
opiskeluhuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden 
edistäminen on Lauttasaaren yhteiskoulun tavoite. Opiskeluhuolto luo 
kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle 
vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien 
ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.   

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on 
oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. 
Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät 
kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Lauttasaaren 
yhteiskoulu on laatinut suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista opiskeluhuoltosuunnitelmaa. 
Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, 
kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille viipymättä.   

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää 
ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset 
toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri 
oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Koulu yhdessä 
TET -työpaikan kanssa varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään 
tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 
sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan 
säännöllisin välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen 
kuuluvat myös tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat 
toimintatavat.   Nämä kuvataan lukuvuosittain tarkastettavassa 
toimintasuunnitelmassa.

8. 2 Yhteisöllinen oppilashuolto   

   Yleinen osa Sivu 94    



Yksilökohtaisella oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä 
monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota tarjotaan monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat 
terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista 
oppilashuoltoa.  Yksilökohtaisesta oppilashuollosta saatavat yhteenvedot tuottavat 
tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.   

Keskeisenä toimintaperiaatteena yksilökohtaisessa työssä ovat luottamuksensuoja ja 
hyväksikäyttökielto. Yhteistyö oppilaan, opiskelijan sekä hänen huoltajansa kanssa 
on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuollon työ 
perustuu vapaaehtoisuuteen.  

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan 
kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös 
varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset 
edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon tuen 
rakentamisessa että koulun arjessa.   

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa 
huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet 
otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, 
kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. 
Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, 
että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. 
Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia 
säännöksiä. 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja 
ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. 
Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi 
osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän 
jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää nimetöntä konsultaatioapua oppilaan asiassa 
tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.   

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. 
Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan 
jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilashuoltokertomukseen 
sisältyy oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät kohdat. 

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on 
lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on 
luovutettu.   

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut 
yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. 
Lauttasaaren yhteiskoulu vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä 
mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat 
yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.  

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen 
opiskeluhuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. 
Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin 
asiakaskertomukseen. 

Oppilaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen 

8.3  Yksilökohtainen oppilashuolto   
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Oppilaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen 
osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja 
luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, 
jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan 
opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen 
järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu 
harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on 
välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. 
Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee 
ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä 
todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään 
aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän 
tiedon luovuttamiseen. 

Lauttasaaren yhteiskoulun palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten 
estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään 
ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus (25§) tehdään ensisijaisesti yhteistyössä lapsen 
ja tämän huoltajien kanssa.   

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai 
koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai 
tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle 
voidaan siirtää opiskeluhuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, 
jotka ovat tarpeellisia opiskeluhuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen 
järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä 
viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai 
koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.
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Opetussuunnitelma on laadittu opiskeluhuollon osalta yhteistyössä  Yksityiskoulujen 
liiton opiskeluhuollon ohjausryhmän kanssa. Oppilaille on järjestetty mahdollisuus 
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun 
järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa on kuultu ennen näiden 
suunnitelmien ja määräysten vahvistamista. Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä 
huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa.   

Opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, 
jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat 
valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat: Helsingin kaupungin 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon on kirjattu opiskeluhuoltoa koskeva 
osuus, opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta ja  Lauttasaaren 
yhteiskoulun koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Näistä viimeksi mainittu on 
luettavissa Lauttasaaren yhteiskoulun verkkosivuilla.

8.4  Oppilashuoltosuunnitelmat   
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Jokainen oppilas on yhtä tärkeä osa kouluyhteisöä. Erilaiset kielet ja kulttuurit 
kuuluvat Lauttasaaren yhteiskoulun arkeen. Kielitietoisuus luo pohjan arvostavalle 
moninaisuudelle. Koulussa turvataan eri äidinkieliä puhuvien toimiva ja oppimista 
tukeva kommunikointi. Kielitietoisessa koulussa jokainen opettaja on koulun kielen 
sekä oman oppiaineensa kielen opettaja. 

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan samoja opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisia yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Oppilaan omaa 
kulttuurista identiteettiä tuetaan ohjaamalla oppilas oman katsomusaineen ja oman 
äidinkielen opetukseen sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään heidän 
vanhempiaan sekä heidän yhteisöjensä osaamista opetuksessa. Tavoitteena on 
tukea monikielisyyttä, opettaa oppilaita kulttuuriseen dialogiin ja arvostamaan 
moninaisuutta. 

Lauttasaaren yhteiskoulun opetuskieli on suomi ja kielikylpyryhmissä ruotsi. 
Opetuskielenä ja opetuksen tukena voidaan käyttää myös muita kieliä, esimerkiksi 
oppilas voi mahdollisuuksien mukaan saada omankielistä tukea, kun se ei vaaranna 
asetettujen tavoitteitten saavuttamista. 

LUKU 9 KIELEEN JA KULTUURIIN LIITTYVIÄ 
ERITYISKYSYMYKSIÄ 
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Tavoitteena on tukea oppilasta kohti hänelle asetettuja oppimistavoitteita, 
monikielisyyttä sekä oppilaan identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Kaikessa 
opetuksessa otetaan huomioon oppilaan tausta ja lähtökohdat, aikaisempi 
kouluhistoria, äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika. 

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään omaa kieltään oman oppimisensa 
tukena sekä koulun toiminnassa. Oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri 
oppiaineiden sisällön omaksumista sekä akateemista monikielisyyttä. Suomen 
perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää 
omaa kieltään ja kulttuuriaan.  

Suomi äidinkielenä ja kirjallisuuden oppimäärän sijaan maahanmuuttajalle opetetaan 
joko kokonaan tai osin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti, 
jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla 
kielitaidon osa-alueella. Mikäli oppilaalla on suomen kielen peruskielitaidoissa 
puutteita, häntä tuetaan kaikissa oppiaineissa sekä oppimisen eri osa-alueilla hyvien 
oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. 

Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan 
oppimissuunnitelma yleiseen tukeen vähintään ensimmäiseksi vuodeksi. 
Oppimissuunnitelmassa kerrotaan oppilasta koskevista mahdollisista 
erityisjärjestelyistä, tuesta ja suomen kielen kehittymisestä. Oppimissuunnitelmaan 
asetetut realistiset, kannustavat tavoitteet sekä niiden toteutumisen arviointi auttavat 
oppilasta etenemään opinnoissaan. Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä opinto-
ohjelma, jonka mukaan oppilas voi tarvittaessa edetä vuosiluokkiin sitomattomasti. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan 
huomioon kehittyvä suomen kielen taito. Arvioinnissa käytetään monipuolisia ja 
joustavia arviointitapoja. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne ja 
hän saa osoittaa osaamistaan monin eri tavoin. 

9.1 Muut monikieliset oppilaat 
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Lauttasaaren yhteiskoulun opetuskieli on suomi. Opetuksessa voidaan 
perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta 
kieltä, jos arvioidaan, ettei se vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. 
Erillisessä opetusryhmässä opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla 
kielellä. [1]

Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetus annetaan [2]. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-
kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin tarvittaessa yhdistää valtioneuvoston 
asetuksen mukaisesti [3]. Yhdistetystä tuntimäärästä on tällöin vähintään puolet 
opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.

Lauttasaaren yhteiskoulussa äidinkieltä ja kirjallisuutta opetetaan 
kielikylpijöille suomen kielellä vuosiluokilla 7–9, yhteensä vähintään 9 
vuosiviikkotuntia.

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset 
asiakirjat ovat saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä 
tarpeen mukaan myös koulun muulla tai muilla opetuskielillä.

Kaksikielinen opetus toteutetaan Lauttasaaren yhteiskoulussa laajamittaisena 
kaksikielisenä opetuksena. Koulussamme pyritään siihen, että jokaisella 
vuosiluokalla on vähintään yksi erillinen opetusryhmä, joka on tarkoitettu ruotsin 
varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn osallistuville. 

Lauttasaaren yhteiskoulussa jokaisella vuosiluokalla (lk 7-9) pyritään tarjoamaan 
keskimäärin 50% opetuksesta kielikylpykielellä. Osuus lasketaan vuosiluokan koko 
tuntimäärästä, ylimääräiset valinnaiset kielet poislukien. Kohdekielellä opetettavat 
oppiaineet täsmennetään vuosittain koulun toimintasuunnitelmassa.

[1] Perusopetuslaki 10 § 

[2] Perusopetuslaki 12 §

[3] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS 
LAUTTASAAREN YHTEISKOULUSSA 

   Yleinen osa Sivu 100    



Varhaisen täydellisen kielikylvyn tavoitteena on saavuttaa hyvä toiminnallinen ja 
monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä että kohdekielessä. 
Kielikylpyopetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen elinikäiselle 
kielten oppimiselle ja käyttämiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden 
arvostamiselle. Kielikylvyssä oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. 
Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen 
tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä 
molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuolella.

Lauttasaaren yhteiskoulussa kielikylpykieli on oppilaan A1-kieli.

Lauttasaaren yhteiskoulussa kielikylpykielen oppimistavoitteet on määritelty 
opetussuunnitelmassa vuosiluokkakohtaisesti. Tuntimäärät ja kielikylpykielellä 
opetettavat aineet määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Kaikissa 
oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman 
tavoitteet.

Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, 
toiminnallisuus ja oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia 
käyttää kieltä oppiainekohtaisesti sekä koulun opetuskielessä että kielikylpykielessä 
tuetaan tietoisesti. Koulun opetuskieli ja kielikylpykieli muodostavat kokonaisuuden, 
ja molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. 
Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Opetuksen suunnittelu 
ja toteutus edellyttää systemaattista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita 
opettavien opettajien että myös koulun muun henkilöstön kesken. Teema- ja 
ilmiöopetus vaatii tavallista suunnittelutyötä laajempaa yhteissuunnittelua.

Siirryttäessä opetuksessa luokanopetuksesta aineenopetukseen, suunnitellaan 
siirtymävaihe opettajien välisenä yhteistyönä. Tällöin kaksikielisen opetuksen 
asettamat erityisvaatimukset voidaan ottaa suunnitelmallisesti huomioon.

Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunnittelu edellyttää yhteistyötä myös 
sidosryhmien kesken.

Kielikylpykielen opetus 

Kielikylpykielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti ja 
samalla ottaen huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle. 
Tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään esimerkiksi Kielitaidon tasojen 
kuvausasteikkoa (Kehittyvän kielitaidon asteikko, tukimateriaali Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin 2014, Opetushallitus). Oppiaineiden opetuksen 
muuttuessa käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin tuottamis-
ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Myös 
oikeakielisyyteen kiinnitetään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpykielen 
kehittymistä tuetaan ja seurataan monipuolisin arviointimenetelmin. 

Muiden oppiaineiden opetus kielikylpykielellä 

Eri oppiaineiden opetus kielikylpykielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja 
kielipedagogista otetta sekä riittävää kielenhallintaa [4]. Opetuksessa korostuu 

10.1 Kielikylpyopetuksen tavoitteet ja opetuksen 
järjestämisen lähtökohtia Lauttasaaren 
yhteiskoulussa 
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kielipedagogista otetta sekä riittävää kielenhallintaa [4]. Opetuksessa korostuu 
havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset työtavat ja vuorovaikutteisuus. 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä/kohdekieltä eri oppiainesisältöjä 
opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen 
oppijoita että kielen käyttäjiä. Oppilaiden kielikylpykielen tuottamista tuetaan 
opettajan ja muiden oppilaiden vertaistuella.

Käsitteiden oppimista molemmilla kielillä voidaan tukea esimerkiksi lainaamalla 
oppilaille myös suomenkielistä oppimateriaalia.

Opetusmateriaalit ja eri aineiden peruskäsitteistö ja tieteenalan kieli määrittelevät 
kielellisiä tavoitteita eri oppiaineissa.

[4] Opetushallituksen määräys 25/011/2005 

Muiden oppiaineiden opetus suomen kielellä 

Suomen kielellä opetettavien aineiden kautta varmistetaan että oppilaat hallitsevat 
käsitteet suomen kielellä sekä se, että tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen 
kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. Myös 
suomen kielellä annettavassa opetuksessa edellytetään opettajalta kielitietoista ja 
kielipedagogista otetta. 

Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä 
opetuksessa

Arvioinnin tehtävänä on antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti 
palautetta oppilaiden aineenhallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa 
opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin. Oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa 
kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä kaikkien opettajien yhteistyönä että 
oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Tässä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Kielisalkku

Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita 
riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös 
oppiainekohtaisen kielen kehittyminen koulun opetussuunnitelmassa määriteltyjen 
kielellisten tavoitteiden osalta. 

Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tavoitteiden saavuttaminen 
arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään 
oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi toisen asteen opintoihin 
hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien mukaan arviointi tehdään yhteistyössä eri 
oppiaineita opettavien opettajien kesken. Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle 
annetaan liite kielikylpyopetukseen osallistumisesta. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kielikylpyopetuksessa 

Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja 
päätetään, millä kielellä ja millaista tukea voidaan antaa. Oppilaalla on oikeus saada 
ohjausta ja riittävää tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. 
Oppilaan tuen tarvetta seurataan säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja 
oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken. 

Kielikylpy ja sidosryhmät 
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Kielikylpy ja sidosryhmät 

Kielikylpyryhmä on yksi koulun pedagogisista työryhmistä ja kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa lukuvuodessa suunnittelemaan ja arvioimaan kielikylpyopetusta. 
Kielikylpy on näkyvä osa koulumme arkea ja yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään 
ylläpitämään koulun johdon ja kielikylpyryhmän toimesta. 

Lauttasaaressa kielikylpypolulla on vahvat perinteet. Siirtymävaihe on oppilaille 
luonteva ja he tutustuvat kouluun ja opettajiin jo ennen siirtymävaihetta. Lähimmän 
kielikylpijöitä syöttävän alakoulun kanssa suunnitellaan yhdessä kielikylpyjatkumoa. 
Suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon esimerkiksi alakoulun ainejako 
kielikylpyopetuksessa ja suomenkielisessä opetuksessa. Kielikylpyjatkumoa 
esitellään eri tilaisuuksissa alakoulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. 

Kielikylpykoteja tiedotetaan jo ennen nivelvaihetta kielikylpyjatkumosta ja 
nivelvaiheessa muistutetaan perheitä kodin kielellisen tuen tärkeydestä 
kielikylpypolun loppuun saakka. 

Lauttasaaren yhteiskoulu pyrkii olemaan yhteistyössä paikallisen kielikypy-
yhdistyksen kanssa. Näin luodaan kontakteja saaren kielikylpyhenkilöstöön ja –
vanhempiin kielikylpypolun eri vaiheissa. Myös lähimmän alakoulun kanssa tehdään 
yhteistyötä tiedottamisen ja aineopetuksen saralla. Yhteistyö ja tiedonkulku ovat 
oleellisia kielikylvyn onnistuneelle suunnittelulle ja toteutukselle.

Kielikylpykielen tavoitteet ja sisällöt 

Kielellisten tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään esimerkiksi Kehittyvän 
kielitaidon asteikkoa

Kehittyvan_
kielitaido...

ja äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärän kuvausta. Tavoitteita määriteltäessä 
otetaan huomioon oppilaiden kielitaidon monipuolinen kehittäminen ja eri 
oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle.

Taitotasotavoitteiden määrittelyssä on Lauttasaaren yhteiskoulussa käytetty 
Kehittyvän kielitaidon asteikkoa (Opetushallituksen julkaisu, 2014).

Lauttasaaren yhteiskoulun kielikylpykielen yleiset tavoitteet vuosiluokittain 
(taitotasotavoitteet) 
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Taulukossa tekstintuottamis- ja tulkintataidolla tarkoitetaan kirjallista ja suullista 
taitoa. Arvioinnissa otetaan huomioon kielikylvyn opetusmallin vaikutus. Alaluokilla 
oppilaiden kielioppivirheitä ei korjata systemaattisesti motivaation ylläpitämiseksi ja 
siksi kielikylpyoppilailla saattaa vielä B2.2. tasolla esiintyä kielioppivirheitä, vaikka 
kielitaito muuten on kehittynyt tätä tasoa vastaavaksi. Kielikylpykielen päätavoitteena 
on kuitenkin toiminnallinen kielitaito ja näinollen sujuva tekstin tuottaminen painottuu 
verrattuna virheettömään suoritukseen. 

Kielikylpyopetuksessa eri aineiden opetusta eheytetään käyttämällä 
vuosiluokkakohtaisia laajoja teemoja, joiden avulla eri aineiden opettajat voivat sitoa 
sisältöjä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Eri aineissa käytetään erilaisia 
tekstintuottamiseen, -tulkintaan ja viestintään liittyviä strategioita ja metodeja, jotka 
tukevat ja mahdollistavat kielellisten tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla 
monipuolisen kielenkäytön ympäristön ja kielellistä harjoitusta oppiaineesta 
riippumatta. Työskentelytavoissa korostuu yhdessä oppiminen erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 

Monipuolisen kielellisen arvioinnin kautta kielikylpyopettajat pyrkivät yhdessä 
havaitsemaan mahdollisia puutteita kielitaidossa ja näitä osa-alueita kehitetään 
yhteistyössä tarpeen mukaan. 

Valinnaisena aineena voidaan opettaa perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja 
soveltavia tässä asetuksessa säädettyjä tavoitteita tukevia aineita tai useasta 
aineesta muodostettuja ainekokonaisuuksia sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa 
määrätään.
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Lauttasaaren yhteiskoulussa järjestetään englanninkielistä kielirikasteista opetusta 
lukuvuoden 2020-21 alusta. Englanninkielellä järjestetään opetusta maksimissaan 
25%. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat noudattavat vastaavaa suomenkielistä 
opetussuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmassa määritellään vuosittain, mitkä aineet 
opetetaan englannin kielellä.
Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.

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

LUKU 11 VALINNAISET OPINNOT  
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Taito- ja taideaineiden valinnaisista kaikki 7. luokkalaiset suorittavat yhden 
vuosiviikkotunnin käsityötä. Muut taito- ja taideaineet oppilas voi valita yksituntisina 
valintoina 8. ja 9. luokalle siten, että valintoja on yhteensä kaksi 8. luokalla ja kaksi 9. 
luokalla. Oppilas valitsee samat aineet 8. Ja 9. luokalle. Muista luokista poiketen u-
luokan oppilaat valitsevat 8. luokalle kaksi ja 9. luokalle kaksi vuosiviikkotuntia 
liikuntaa, joka tukee heidän tavoitteellista harjoitteluaan.

Tai-tai-valinnaiset 7. lk (vvt) 8. lk (vvt) 9. lk (vvt)

käsityö 1 (kaikille)

liikunta 1 1

kuvataide 1 1

kotitalous 1 1

musiikki 1 1

liikunta u-luokalle (sisäinen painotus) 2 2

11.1 Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 
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Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista 
oppilaan valinnan mukaisesti.

12.23 Valinnaiset kurssit

Valinnaiset aineet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.   
Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden 
tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta 
eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla 
voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä.    

Lauttasaaren yhteiskoulussa valinnaisaineet valitaan 8. ja 9. luokalle. Kutakin 
valinnaisainetta voi valita yhden tai useamman kurssin tarjonnan mukaan. 
Poikkeuksena ovat B2-kielet, joista oppilas valitsee aina 2 kurssia 8. luokalle ja 2 
kurssia 9. luokalle. Näin mahdollistetaan kielen opiskelun jatkaminen lukiossa.

Muista luokista poiketen kaikki u-luokkalaiset valitsevat 8. luokalle kaksi ja 9. luokalle 
kaksi vuosiviikkotuntia valinnaista liikuntaa, joka tukee heidän tavoitteellista 
harjoitteluaan.

Valinnaisaineiden kurssit 8. lk (vvt) 9. lk (vvt)

Ekonomia 2 2

ICT 2 2

Artisti 2 1

Kotitalous 1 1

Urheilu ja hyvinvointi 1 1

Muotoilu 2 1

Arjen historia 1

CSI 1

I’m Pro 1

Elämäntaidot 1

Stagelle 1 1

B2-kielet (RAB/SAB/IAB/VEB) 2 2

Valinnaisten kurssien määrä
Oppilaan valintojen määrä riippuu opiskeltavien A-kielten lukumäärästä.

Kieliyhdistelmä 8. lk:n valinnat + 9. lk:n valinnat (vvt)

ENA + RUB 3 + 3

ENA + RUA 2 + 3

ENA + ESA/RAA/SAA + RUB 0-2 + 0-2

ENA + ESA/RAA/SAA + RUA 0-2 + 0-2

11.2 Valinnaiset aineet  
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Lauttasaaren yhteiskoulussa vapaaehtoisina A-kielinä voi opiskella ranskaa, ruotsia 
ja saksaa. A-ruotsin opetukseen käytetään B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. B2-
kieliä ovat italia, ranska, saksa ja venäjä. Ne käytetään kokonaisuudessaan 
valinnaisiin tunteihin. Myllykallion koulussa aloittaa 1.8.2016 A-espanjan 
opetusryhmä. Mikäli tästä opetusryhmästä riittävän moni jatkaa aikanaan 
Lauttasaaren yhteiskouluun, tarjotaan myös A-espanjaa luokilla 7-9 A-ranskan ja A-
saksan tavoin.

Kieli 7. luokka (vvt) 8. luokka 9. luokka

ESA/RAA/SAA 2 2 3

RUA 2 3 2

RUA (kielikylpy) 2 3 *3

IAB2, RAB2, SAB2, VEB2 2 2

* Kielikylpijöille opetetaan A-ruotsia yksi kurssi yli valtakunnallisen minimin, vuosiviikkotunti on 
siirretty äidinkielen tuntimäärästä.

11.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset 
oppimäärät   
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Tässä osiossa kuvataan miten oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle 
vuosiluokalle sekä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen tuetaan, mitkä 
ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät, mitkä ovat laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet, mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
vuosiluokilla 7, 8 ja 9 sekä mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät 
erityispiirteet vuosiluokilla 7-9.

LUKU 12 Vuosiluokat 7-9
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Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi 
oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja 
kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä 
koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe
Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulujen henkilöstön 
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä 
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja 
koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä 
Lauttasaaren yhteiskouluun tarkoittaa oppilaille uusiin opetusryhmiin sopeutumista ja 
uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulu huolehtii, että myös näillä 
vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja 
edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös 
oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä 
rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat 
valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä 
heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.  

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen 
seitsemännelle luokalle siirtymistä. 

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen
Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on:

ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosien aikana•

huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta•

kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen.•

Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät 
edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia ratkaisujaan 
realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös 
poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja 
vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen ja 
rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, 
kavereista ja lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy 
minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää.  
Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja 
oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota. 
Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja 
toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä 
kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja 
koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren 
tärkeä tuki. Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden 
ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista. 

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat 

12.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä 
vuosiluokkien 7-9 tehtävä

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 111    



Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat 
osaamistaan sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen 
elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla 
vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja 
oppilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä terveystiedon 
opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää 
valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat 
mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla 
opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja 
vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, 
tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa. 

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan 
koulutusvaiheeseen siirtyminen 
Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-
opintoihin ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää 
suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja 
huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet 
edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun 
edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta 
lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita 
tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys 
korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä 
mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri 
oppiaineiden opettajiltakin. On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa 
heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia 
vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja. 
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Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3.3. Tässä kuvataan, 
mitkä tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 7-9.

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun 
myötä. Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet 
lisääntyvät. Koulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori 
voi kokea itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa 
kehitystä että ympäröivää maailmaa. Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia 
itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista 
oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään 
realistisesti myös kehittymistarpeensa. 

Vuosiluokilla 7-9 jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan 
rakentamista ja pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. 
Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten 
kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä 
elämäntapa käytännössä merkitsee.

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin 
oppiaineelle luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja 
toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen 
kehittämiseen ja syventämiseen.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

12.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9
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Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan 
edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita 
kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, 
työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. Heitä 
ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä 
tietoisesti. Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä 
ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen 
opiskelussaan.

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan 
ajatuksiaan ja soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On 
tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä 
löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja 
ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja 
tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja 
pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä 
havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä 
tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan 
käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään 
ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja 
näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi 
luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten 
vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten 
systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja 
väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet 
syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia 
oivalluksia.

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita 
kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös 
oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen 
kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita autetaan ottamaan selvää 
opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään 
valintansa perustellusti omia taipumuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan arvostaen. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti 
kestävää elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita 
ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä 
voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja 
katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita 
ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään 
suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. 
Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen ja 
toteutumiseen maailmassa. 

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja 
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Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja 
arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen 
liittyviä arvoja. Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vaikutuksia opitaan arvioimaan. 
Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti ja osallistutaan sen ylläpitoon ja 
uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja 
kulttuuriperintöä ja oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen 
hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa 
oppilaille monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan ja vaikuttaa 
esimerkiksi taiteen keinoin. 

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä 
kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva 
avartuu ja taito käydä dialogia kehittyy. Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan 
mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa 
esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä 
noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään 
monipuolisesti. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja 
käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 
Koulutyöhön sisällytetään runsaasti mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaita 
kannustetaan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri 
ilmenemismuodoista. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja 
kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään 
oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia 
edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin.  Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja 
levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä 
päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaalisia 
taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä 
ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa.  Oppilaat saavat 
valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat 
ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti 
myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä 
huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään 
teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, 
kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös 
teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä 
harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja 
mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä 
ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 
kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan 
mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. 
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mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. 
Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään oman talouden suunnitteluun ja 
taloudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän 
elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla.

Monilukutaito (L4)

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa 
kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, 
kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä 
näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun painopiste on 
analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat 
kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen 
oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja harjoitellaan eri 
oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita rohkaistaan 
käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa 
elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti 
tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalliseen harjoittelemiseen.

Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri 
yhteyksissä käytettäviin teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään 
tutustuttamalla heidät kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin 
tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa 
sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös työelämään liittyviä 
tekstejä. Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti 
käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista 
lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai 
ostotarjousten edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa 
käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Medialukutaitoa 
syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden parissa. Oppilaita 
kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen 
keinojen avulla.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön 
oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun 
ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja 
viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä 
opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. 
Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja 
vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto-
ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri 
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ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri 
tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri 
laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He 
harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä 
valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia 
harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: 
Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian 
käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään 
tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi 
käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja 
lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja 
ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova 
työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen 
sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. 
Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös 
erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. 
Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja 
koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle 
ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -
tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan 
sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja 
työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita 
opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä 
toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat 
kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja 
yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.  
Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan 
erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään 
tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, 
vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja 
vapaaehtoistyö.  

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, 
lähialueella ja Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. 
Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, 
asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla 
opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia 
vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös 
epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat 
saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen 
toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita 
opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja 
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opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja 
uravalinnoista.  Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, 
vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön 
liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten 
sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen 
yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri opiskeluryhmissä, 
oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja 
siitä saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään 
vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat 
tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista 
kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, 
taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta 
vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja 
rohkaistumista vastuulliseen toimintaan.  Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua 
ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten 
kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. 
Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. 
Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit 
laajentavat vastuun piiriä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä 
lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.  
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen 
ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. 
Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen 
ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua 
osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 
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Jokaisessa oppiaineessa on määritelty oppiaineen tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi on määritelty tavoitteet, jotka koskevat 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja 
oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito  
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. 
Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan 
tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin 
viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa.

12.3 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9
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Oppilaan kieliohjelmaan kuuluu äidinkieli ja kirjallisuus - oppimäärän lisäksi 
vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä toinen on toinen 
kotimainen kieli ja toinen vieras kieli.

KIELIKASVATUS
Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. 
Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu 
äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun 
kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa 
oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon 
kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja 
vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa 
ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan 
kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan 
kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri 
kielillä.

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen 
identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten 
merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä 
hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus 
vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin 
kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys ja kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen 
kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin 
muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 
vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on lisäksi 
runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa 
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja 
kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa 
ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia 
kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa 
vahvistetaan oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita 
tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, 
käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä 
vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn 
erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. 
Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 
kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 
antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä 
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen 
mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin 
etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten 
ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. 
Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan 

12.4 Kielet
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Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan 
kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota 
tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä 
tietoa. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen 
opettaja.
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on valtakunnallisella tasolla määritelty 
kaksitoista eri oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin 
kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli 
ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, 
suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna 
oppilaan äidinkielenä on mahdollista opettaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja 
huoltajan valitsemana jotakin edellä mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja 
kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 §:n mukaisesti 
järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan omaa äidinkieltä. 
Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-
oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät. 

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

Oppilaan 
äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä Toinen 
kotimainen 
kieli

yhteinen yhteinen valinnain
en

suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi -

ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi -

saame saamen kieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi 
saamenkielisille

- suomi tai 
ruotsi

saame suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä 
saamen kieli ja kirjallisuus

ruotsi tai 
suomi

romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä 
romanikieli ja kirjallisuus

ruotsi tai 
suomi

-

viittomaki
eli

viittomakieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi 
viittomakielisille

- ruotsi tai 
suomi

muu 
äidinkieli

muu äidinkieli koko äidinkielen ja kirjallisuuden 
tuntimäärällä tai VA 422/2012 8 §:n mukaisesti 
järjestettynä sekä suomi tai ruotsi toisena 
kielenä

- ruotsi tai 
suomi

12.4.1 Äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien ja 
toisen kotimaisen kielen opiskelu
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Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvat Helsingin kaupungin 
suomenkielisessä perusopetuksessa kolme eri oppimäärää: suomen kieli ja 
kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus sekä viittomakieli ja kirjallisuus. 
Lisäksi tarjotaan perusopetusta täydentävää oppilaan oman äidinkielen ja kotikielen 
opetusta. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty 
A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset 
oppimäärät.  

Maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen kieltä erityisen 
maahanmuuttajille tarkoitetun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 
mukaisesti. Oppilaan huoltaja valitsee oppimäärän. Oppilaan huoltajalle tulee 
korostaa, että oppimäärän valinta on pysyväisluonteinen ja siirryttäessä 
oppimäärästä toiseen tulee tarkastella kielitaidon eri osa-alueiden kehittymistä.

Oppiaineen yleinen kuvaus vuosiluokilla 7 – 9

Oppiaineen tehtävä 
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, 
eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja 
kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, 
vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta 
ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. 
Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia 
havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja 
luovuutensa kehittämiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja 
kotien kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja 
kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. 
Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu 
laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja 
tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle 
soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista 
kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa 
mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä 
muista kulttuureista.

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään 
omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. 
Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien 
tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on 
tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu 
yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen rakenteita 
opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. 
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, 
draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu 
kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen 
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kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen 
tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, 
kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden 
kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, 
kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää 
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen 
kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja.

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien 
asioiden merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden 
kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin 
valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä 
laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja 
opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, 
yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin 
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen eri oppimäärät tekevät 
yhteistyötä.

Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää 
oppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia taitoja monimuotoisissa viestintäympäristöissä. 
Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa 
ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan 
vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin.  Opetuksen tehtävänä on rohkaista 
oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella 
näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri 
viestintävälineitä hyödyntäen.  Tekstien valikoima laajenee yhteiskunnallisten sekä 
opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun 
ja kirjoitetun kielen normien hallintaan ja taitoon käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. 
Kirjallisuuden analyysin ja tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan 
kirjallisuuden lukemiseen, oman lukuharrastuksen syventämiseen ja lukuelämysten 
hankkimiseen.

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä 
edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä 
mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista 
myös monimediaisissa ympäristöissä.  Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös 
koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.  Työtavat valitaan niin, että luetun 
ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit 
sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa 
hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan 
työtavat niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. 
Draamaa integroidaan eri sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden 
oppiaineiden opetukseen.  Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan 
vuorovaikutusharjoituksin. 

Helsinkiläisyys näkyy monin tavoin oppiaineen oppimisessa, jossa hyödynnetään 
kaupungin kulttuuritarjontaa, kulttuurihistoriallisia paikkoja ja yhteistyötä lähikirjaston 
kanssa. Kielitietoisuutta lisätään ottamalla luokassa ja koulussa puhuttavat kielet 
osaksi opetusta. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä yhteistyötä paikallisen 
median kanssa, esimerkiksi paikallislehtien ja -radion kanssa. Monikielinen Helsinki -
Helsingissä puhuttavat kielet ja murteet, Helsingin puhekieli - voi näkyä esimerkiksi 
ilmiöoppimisessa.   
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ilmiöoppimisessa.   

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -
oppiaineessa vuosiluokilla 7–9  

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella 
tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia 
opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan 
löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle 
soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden 
ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen 
ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen.  Vuorovaikutustaitojen ja tekstien 
tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta.  Oppilaat 
saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden 
oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan 
esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen 
löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että 
oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -
oppiaineessa vuosiluokilla 7–9  

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja 
kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation 
rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään 
omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä 
ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi 
oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja 
työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 
7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä 
tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä 
opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla 
tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi 
harjoitellaan vertaisarviointia. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 
suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tavoitteita voidaan luontevasti oppia 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tällaisissa ilmiöpohjaisissa 
oppimisprosesseissa oppilas harjoittelee monipuolisesti tekstin tulkinnan ja 
tuottamisen taitoja sekä vuorovaikutustaitoja, jotka ovat äidinkieli ja kirjallisuus -
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tuottamisen taitoja sekä vuorovaikutustaitoja, jotka ovat äidinkieli ja kirjallisuus -
oppiaineen keskeisiä taitoja.  Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus integroituu 
luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, yhteiskuntaopin, maantiedon, 
kuvataiteen, katsomusaineiden ja terveystiedon opetukseen.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä vuosiluokilla 7-9

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki ja oppilaan oppimisen 
arviointi koskevat myös suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden 
suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen 
identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen 
kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja 
monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella 
opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja 
suomen asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli 
on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja 
opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään 
yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja 
kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja 
vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa.  Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa 
ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan 
kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja 
työelämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. 
Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan elämykselliseen ja monipuoliseen 
lukemiseen.  

Laaja-alaiset taidot suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärän 
opetuksessa vuosiluokilla 7 – 9

Oppimisessa korostuu oppimisprosessi: oppilas on aktiivinen oman 
oppimisessaan, tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.   

•

Opetus tukee tekstin tulkinnan ja tuottamisen strategioiden vahvistumista ja 
monipuolistumista. Oppilaalla on tilaisuuksia arvioida omaa kehittymistään eri 
osa-alueilla.  

•

Opetus tukee oppilaan luovuuden, argumentointitaitojen ja kriittisen ajattelun 
kehittymistä. Oppimisessa on tutkiva ote.  

•

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)  

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

Oppilas harjoittelee vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja 
näkemyksiään.   

•

Opetus tukee kulttuurillisen ja kielellisen identiteetin rakentumista.  •

Kirjallisuuden opetus, mediakasvatus ja draama antavat mahdollisuuden tulkita •

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  

12.4.3 Suomen kieli ja kirjallisuus
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Kirjallisuuden opetus, mediakasvatus ja draama antavat mahdollisuuden tulkita 
ja luoda itse kulttuuria.    

•

Oppilas saa mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan, oppia ilmaisemaan 
itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa.   

•

Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi 
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan 
vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla.   

•

Oppilas saa mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä 
kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan.   

•

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  

taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri 
muodoissa ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla.  

○

taitoa ajatella kriittisesti  ○

taitoa toimia perinteisissä ja monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin 
hyödyntävissä oppimisympäristöissä sekä yksin että yhdessä muiden 
kanssa.   

○

Opetus tukee erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 
taitojen kehittymistä:  

•

Opetus tarjoaa rikkaan tekstiympäristön, ja opetuksessa tarkastellaan oppilaille 
merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta.   

•

Oppilas tutustuu kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin 
tekstilajeihin. 

•

Monilukutaito (L4)  

Oppilaalla on mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa 
oppimistehtävissä, mm. tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Hän oppii 
lähdekriittisyyttä ja ottaa huomioon tekijänoikeudet.  

•

Oppilas saa kokemuksia tvt:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa, 
vaikuttamisessa, mm. omien ajatusten ja ideoiden näkyväksi tekemisessä.   

•

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

Opetus tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä oma-aloitteisesti, itsenäisesti,  
yhdessä toisten kanssa sekä harjoitella pitkäjänteistä työskentelyä ja 
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.   

•

Oppilas oppii suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, 
kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.   

•

Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan omia taipumuksiaan vahvuuksiaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan.  

•

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)   

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin.    

•

Oppilas oppii arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään median 
mahdollisuuksia.   

•

Oppilas oppii vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta sekä oppii 
ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti.   

•

Oppilaalla on tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen 
ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. 

•

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
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7. vuosiluokan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet, 3 vvt 

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, 
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu  

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot

L6 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

L7 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 

Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteis
sa, myös koulun 
ulkopuolisissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   - viestintätilanteille 
tyypillisiä kielen 
keinoja ja 
omaksutaan niitä 
osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa tilanteissa 
(esim. ideointi, 
neuvottelu).

Harjoitellaan:
   - puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa
   - valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista.
   

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 
  
L2 Kulttuurinen 

Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteis
sa, myös koulun 
ulkopuolisissa.
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L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot 

L7 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 

ulkopuolisissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   - viestintätilanteille 
tyypillisiä kielen 
keinoja ja 
omaksutaan niitä 
osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa tilanteissa 
(esim. ideointi, 
neuvottelu).

Harjoitellaan:
   - puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa
   - valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista.
   

Tutustutaan:
   - teatteriin 
taidemuotona 
  - teatteri-ilmaisun 
keinoihin draaman 
toimintamuotojen 
avulla. 

Tekstien tulkitseminen 

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 
  
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu
   
L4 
Monilukutaito 

Seurataan lukutaidon 
kehittymistä.

Tekstien tulkinnan 
taitoja syvennetään 
lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
  - kaunokirjallisuutta
   - tietokirjallisuutta
   - erilaisia painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
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audiovisuaalisen 
median tekstejä. 

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 
  
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen 

Tekstien tulkinnan 
taitoja syvennetään 
lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
- kaunokirjallisuutta
- tietokirjallisuutta
- erilaisia painetun, 

sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä.

Tutustutaan:
- kuvaa, ääntä ja 

kirjoitusta yhdistäviin 
teksteihin
  - erilaisten tekstien 
ilmaisutapoihin
- erilaisten tekstien 

kielellisiin piirteisiin. 

Pohditaan:
   - tekstien 
tarkoitusperiä
   - tekstien 
kohderyhmiä
   - tekstien 
vaikutuskeinoja 
(faktan ja mielipiteen 
erottaminen)
   - tekstejä kriittisesti 
(esitetään kriittisen 
lukijan kysymyksiä).
  

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito 

Pohditaan:
   - tekstien 
tarkoitusperiä
   - tekstien 
kohderyhmiä
   - tekstien 
vaikutuskeinoja 
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Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen 

L6 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys    

vaikutuskeinoja 
(faktan ja mielipiteen 
erottaminen)
   - tekstejä kriittisesti 
(esitetään kriittisen 
lukijan kysymyksiä).
  
Tutustutaan 

tiedonhaun vaiheisiin, 
erilaisiin tietolähteisiin 
ja arvioidaan niiden 
luotettavuutta.

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen 

Laajennetaan 
lukuharrastusta; 
luetaan  
nuortenkirjallisuutta ja 
tietokirjallisuutta.
  
Lukukokemuksen 
monipuolistamista:
   - eläytymällä 
luettuun
   - reflektoimalla 
omaa elämää luetun 
avulla
   - jakamalla 
lukukokemuksia.
   
Harjoitellaan 

kirjallisuuden 
analyysi- ja 
tulkintataitoja ja 
lisätään käsitteiden 
käyttöä tekstien 
tarkastelussa ja 
vertailussa. 

Tunnistetaan ja 
tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja 
symboliikkaa ja 
syvennetään fiktion 
kielen ja kerronnan 
keinojen tuntemusta.

Tekstien tuottaminen  

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
    
L4 
Monilukutaito

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo

Tuotetaan fiktiivisiä ja 
ei-fiktiivisiä tekstejä 
eri muodoissaan. 

Harjoitellaan:
   - palautteen 
antamista 
  - palautteen 
vastaanottamista 
tekstin tuottamisen eri 
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viestintäteknolo
ginen 
osaaminen
                                                                               
L7 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen   

tekstin tuottamisen eri 
vaiheissa. 

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

   
L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen

L6 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

Harjoitellaan:
   - tekstien 
tuottamista vaiheittain
   - palautteen 
antamista
   - palautteen 
vastaanottamista 
tekstin tuottamisen eri 
vaiheissa. 

Perehdytään 
erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja 
arviointikriteereihin.

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
   
L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen 

L6 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

Syvennetään 
ymmärrystä kirjoitetun 
yleiskielen piirteistä: 
- hahmotetaan 
kappaleiden 
rakenteita 
(kappalerakenteet)
- virkkeiden ja 
lauseiden rakenteita 
(pää- ja sivulauseet)

Opitaan käyttämään 
kirjoitetun yleiskielen 
konventioita omien 
tekstien 
tuottamisessa ja 
muokkauksessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen 

T16 auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden 
merkitystä omassa elämässään, tarjota 
oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden 
kulttuurielämysten hankkimiseen ja 
jakamiseen 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

Luetaan 
monipuolisesti 
kirjallisuutta.

Kannustetaan 
aktiiviseen ja 
monipuoliseen 
kirjaston tarjonnan 
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ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito 

kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen.

Tutustutaan 
kirjallisuuden 
päälajeihin.

  

8.vuosiluokan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet, 3 vvt

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINE
N

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

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

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 

L3 Itsestä 
huolehtimin
en ja arjen 
taidot 

L7 
Osallistumin
en, 
vaikuttamine
n ja 
kestävän 
tulevaisuude
n 
rakentamine
n   

Vahvistetaan 
taitoa toimia 
erilaisissa 
vuorovaikutustila
nteissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja 
muiden 
viestinnästä 
syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   -
viestintätilanteill
e tyypillisiä 
kielen keinoja ja 
omaksutaan 
niitä osaksi 
omaa 
kielenkäyttöä.

Harjoitellaan 
kuuntelemisen 
ja puhumisen 
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n   ja puhumisen 
taitoja erilaisissa 
tilanteissa 
(ideointi, väittely, 
neuvottelu).

Harjoitellaan:
   - puheen ja 
kokonaisilmaisu
n keinoja 
itseilmaisussa, 
myös draaman 
keinoin
   -
valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistami
sta.
  

T4 oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, 
tunnistamaan vahvuuksiaan sekä 
kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 
monimediaisissa viestintäympäristöissä

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 

L6 
Työelämätai
dot ja 
yrittäjyys 

L7 
Osallistumin
en, 
vaikuttamine
n ja 
kestävän 
tulevaisuude
n 
rakentamine
n    

Vahvistetaan 
taitoa toimia 
erilaisissa 
vuorovaikutustila
nteissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja 
muiden 
viestinnästä 
syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   -
viestintätilanteill
e tyypillisiä 
kielen keinoja ja 
omaksutaan 
niitä osaksi 
omaa 
kielenkäyttöä.

Harjoitellaan 
kuuntelemisen 
ja puhumisen 
taitoja erilaisissa 
tilanteissa 
(ideointi, väittely, 
neuvottelu).

Harjoitellaan:
   - puheen ja 
kokonaisilmaisu
n keinoja 
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n keinoja 
itseilmaisussa
   -
valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistami
sta.
  

Harjoitellaan 
arvioimaan omia 
vuorovaikutustai
toja ja 
viestintätapoja ja 
havaitsemaan 
niiden 
kehittämiskohteit
a. 

Tekstien tulkitseminen 

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

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o 
    

Syvennetään 
tekstien 
tulkinnan taitoja 
lukemalla ja 
tutkimalla 
fiktiivisiä, media-
ja asiatekstejä 
eri 
muodoissaan: 
  -
kaunokirjallisuutt
a
   -
tietokirjallisuutta
   - erilaisia 
painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä. 

Pohditaan omaa 
lukutaitoa ja sen 
kehittymistä.

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

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 
oppiminen    

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 

Tekstien 
tulkinnan taitoja 
syvennetään 
lukemalla ja 
tutkimalla 
fiktiivisiä, media-
ja asiatekstejä 
eri 
muodoissaan:
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us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o 

L5 Tieto- ja 
viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

muodoissaan:
-

kaunokirjallisuutt
a 
-

tietokirjallisuutta 
- erilaisia 

painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä.

Tutustutaan 
pohtiviin ja 
kantaa ottaviin 
teksteihin sekä 
niiden 
vaikutuskeinoihi
n ja keskeisiin 
kielellisiin 
piirteisiin, kuten
   - mielipiteen ja 
faktan 
erottamiseen
   - suostuttelun 
ilmaisuun
   -
varmuusasteide
n ilmaisuun
   - asenteiden 
ilmaisuun
   -
perustelukeinoih
in  
  - retorisiin 
keinoihin. 

Tutustutaan:
- kuvaa, ääntä 

ja kirjoitusta 
yhdistäviin 
teksteihin
  - erilaisten 
tekstien 
ilmaisutapoihin. 

Pohditaan:
   - tekstien 
tarkoitusperiä
   - tekstien 
kohderyhmiä
   - tekstejä 
kriittisesti 
(esitetään 
kriittisen lukijan 
kysymyksiä).

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja 
kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta 

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 

Tutustutaan 
pohtiviin ja 
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kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta 
tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä 
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä 
vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoa

ja oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o

pohtiviin ja 
kantaa ottaviin 
teksteihin sekä 
niiden 
vaikutuskeinoihi
n ja keskeisiin 
kielellisiin 
piirteisiin, kuten
   - mielipiteen ja 
faktan 
erottamiseen
   - suostuttelun 
ilmaisuun
   -
perustelukeinoih
in  
  - retorisiin 
keinoihin. 

Tutustutaan:
- kuvaa, ääntä 

ja kirjoitusta 
yhdistäviin 
teksteihin
  - erilaisten 
tekstien 
ilmaisutapoihin. 

Pohditaan:
   - tekstien 
tarkoitusperiä
   - tekstien 
kohderyhmiä
   - tekstejä 
kriittisesti 
(esitetään 
kriittisen lukijan 
kysymyksiä).

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o

L5 Tieto- ja 
viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

L6 
Työelämätai
dot ja 
yrittäjyys 

Pohditaan:
   - tekstien 
tarkoitusperiä
   - tekstien 
kohderyhmiä
   - tekstejä 
kriittisesti 
(esitetään 
kriittisen lukijan 
kysymyksiä).

Käytetään 
erilaisia 
tietolähteitä ja 
arvioidaan 
niiden 
luotettavuutta. 
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T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta 
itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan 
luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o 

L5 Tieto- ja 
viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

Lukukokemukse
n 
monipuolistamist
a:
   - eläytymällä 
luettuun
   - reflektoimalla 
omaa elämää 
luetun avulla
   - jakamalla 
lukukokemuksia
   - laajennetaan 
lukuharrastusta
   
Harjoitellaan 

kirjallisuuden 
analyysi- ja 
tulkintataitoja ja 
käytetään 
käsitteitä 
tekstien 
tarkastelussa ja 
vertailussa. 

Tunnistetaan ja 
tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja 
symboliikkaa ja 
syvennetään 
fiktion kielen ja 
kerronnan 
keinojen 
tuntemusta.

Tekstien tuottaminen  

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o 

L5 Tieto- ja 
viestintätekn

Tuotetaan 
fiktiivisiä ja ei-
fiktiivisiä tekstejä 
eri 
muodoissaan. 

Perehdytään 
erityyppisten 
tekstien 
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viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

tekstien 
tavoitteisiin ja 
arviointikriteerei
hin.

Opiskellaan 
pohtiville ja 
kantaa ottaville 
teksteille 
tyypillisiä 
piirteitä.

Hyödynnetään 
tietoa eri 
tekstien piirteistä 
tuotettaessa 
omia tekstejä.
   
Harjoitellaan:

   - tekstien 
kohdentamista 
eri 
kohderyhmille 
  - tekstien 
laatimista eri 
tarkoituksiin
   - tekstin 
ilmaisutapojen 
mukauttamista 
vastaanottajan 
ja tarkoituksen 
mukaan

Tarkastellaan 
erilaisia 
suhtautumisen 
ilmaisutapoja 
sekä 
harjoitellaan 
niiden käyttöä 
omissa 
teksteissä. 

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o 

L5 Tieto- ja 
viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

Harjoitellaan:
   - tekstien 
tuottamista 
vaiheittain
   - palautteen 
antamista 
  - palautteen 
vastaanottamist
a tekstin 
tuottamisen eri 
vaiheissa. 

Perehdytään 
erityyppisten 
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osaaminen 

L6 
Työelämätai
dot ja 
yrittäjyys 

erityyppisten 
tekstien 
tavoitteisiin ja 
arviointikriteerei
hin.

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutait
o 

L5 Tieto- ja 
viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

L6 
Työelämätai
dot ja 
yrittäjyys 

Syvennetään 
ymmärrystä 
kirjoitetun 
yleiskielen 
piirteistä: 
- virkkeiden ja 

lauseiden 
rakenteita 
(lauseenjäsenet)
   - opitaan 
käyttämään 
kirjoitetun 
yleiskielen 
konventioita 
omissa 
teksteissä.

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 

L4 
Monilukutait
o 

L5 Tieto- ja 
viestintätekn
ologinen 
osaaminen 

L7 
Osallistumin
en, 
vaikuttamine
n ja 
kestävän 
tulevaisuude
n 
rakentamine
n   

Vahvistetaan 
opiskelussa 
tarvittavia 
taitoja:
- referoimista
- lähteiden 
käyttöä
  - lähteiden 
luotettavuuden 
arviointia
  -
tekijänoikeuksie
n noudattamista 
omia tekstejä 
tuotettaessa.

Tutustutaan 
tiedonhaun 
vaiheisiin, 
erilaisiin 
tietolähteisiin ja 
arvioidaan 
niiden 
luotettavuutta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 auttaa 
oppilasta 

L1 Ajattelu 
ja 

Tutkitaan 
tekstejä ja niiden 
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oppilasta 
tunnistamaan 
tekstien 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja 
ymmärtämään 
kielellisten 
valintojen 
merkityksiä ja 
seurauksia

ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurine
n 
osaaminen
, 
vuorovaiku
tus ja 
ilmaisu 

L4 
Monilukutai
to 

tekstejä ja niiden 
rakentamia 
merkityksiä ja 
käytetään 
käsitteitä, joiden 
avulla kieltä 
voidaan 
tarkastella. 

Tehdään 
havaintoja:
  - tyyleille 
tyypillisistä 
piirteistä 
- kielellisten 
valintojen 
vaikutuksesta 
tekstin tyyliin ja 
sävyyn. 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä 
kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, 
kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä 
pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä 
omassa elämässään, tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten 
hankkimiseen ja jakamiseen 

L1 Ajattelu 
ja oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikut
us ja ilmaisu 
    
L4 
Monilukutait
o

Luetaan 
monipuolisesti 
erilaista 
kirjallisuutta. 

Kannustetaan 
aktiiviseen ja 
monipuoliseen 
kirjaston 
tarjonnan 
hyödyntämiseen
.

Tutustutaan 
kirjallisuuden 
joihinkin 
alalajeihin.

9. vuosiluokan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 
opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
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opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet, 4 vvt 

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, 
eettisesti ja rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu    

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot 
    
L6 
Työelämätaid
ot ja yrittäjyys 

L7 
Osallistumine
n, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen    

Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteis
sa, myös koulun 
ulkopuolisissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   - viestintätilanteille 
tyypillisiä kielen 
keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu).
   
Harjoitellaan:

   - puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa
   - valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista.

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot 
  
L7 

Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteis
sa, myös koulun 
ulkopuolisissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   - viestintätilanteille 
tyypillisiä kielen 
keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa 
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L7 
Osallistumine
n, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen   

niitä osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu).
   
Harjoitellaan:

   - puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa
   - valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista.

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot 

L7 
Osallistumine
n, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen    

Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteis
sa, myös koulun 
ulkopuolisissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   - viestintätilanteille 
tyypillisiä kielen 
keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu).
   
Harjoitellaan:

   - puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa
   - valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista.

Kehitetään teatteri-
ilmaisun keinoja 
draaman 
toimintamuotojen 
avulla.

T4 kannustaa oppilasta syventämään L1 Ajattelu ja Vahvistetaan taitoa 
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T4 kannustaa oppilasta syventämään 
viestijäkuvaansa niin, että hän oppii 
havainnoimaan omaa viestintäänsä, 
tunnistamaan vahvuuksiaan sekä 
kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 
monimediaisissa viestintäympäristöissä

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
   
L6 
Työelämätaid
ot ja yrittäjyys 

L7 
Osallistumine
n, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen   

Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteis
sa, myös koulun 
ulkopuolisissa.

Havainnoidaan:
   - omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä
   - viestintätilanteille 
tyypillisiä kielen 
keinoja ja omaksutaan 
niitä osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa tilanteissa 
(ideointi, neuvottelu, 
ongelmanratkaisu).
   
Harjoitellaan:

   - puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa
   - valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistamista.

Kehitetään teatteri-
ilmaisun keinoja 
draaman 
toimintamuotojen 
avulla.

Harjoitellaan 
arvioimaan omia 
vuorovaikutustaitoja ja 
viestintätapoja ja 
havaitsemaan niiden 
kehittämiskohteita. 

Tekstien tulkitseminen 

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 

Tekstien tulkinnan 
taitoja syvennetään 
lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
  - kaunokirjallisuutta
   - tietokirjallisuutta
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vuorovaikutus 
ja ilmaisu

L4 
Monilukutaito 

   - tietokirjallisuutta
   - erilaisia painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä. 

Pohditaan omaa 
lukutaitoa ja sen 
kehittymistä.

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen 

Tekstien tulkinnan 
taitoja syvennetään 
lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
- kaunokirjallisuutta 
- tietokirjallisuutta
- erilaisia painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä.

Tutustutaan:
- kuvaa, ääntä ja 
kirjoitusta yhdistäviin 
teksteihin
  - erilaisten tekstien 
ilmaisutapoihin. 

Pohditaan:
  - tekstien 
tarkoitusperiä
  - tekstien 
kohderyhmiä.
    

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
   
L4 

Tutustutaan:
- kuvaa, ääntä ja 
kirjoitusta yhdistäviin 
teksteihin
- erilaisten tekstien 

ilmaisutapoihin. 

Pohditaan:
  - tekstien 
tarkoitusperiä
  - tekstien 

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 146    



L4 
Monilukutaito 

  - tekstien 
kohderyhmiä.
  

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
    
L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen 

L6 
Työelämätaid
ot ja yrittäjyys 

Pohditaan:
   - tekstien 
tarkoitusperiä
   - tekstien 
kohderyhmiä
   - tekstejä kriittisesti 
(esitetään kriittisen 
lukijan kysymyksiä). 

Käytetään erilaisia 
tietolähteitä ja 
arvioidaan niiden 
luotettavuutta.

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
   
L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen

Lukukokemuksen 
monipuolistamista:
   - eläytymällä 
luettuun
   - reflektoimalla 
omaa elämää luetun 
avulla
   - jakamalla 
lukukokemuksia
   - laajennetaan 
lukuharrastusta 
nuortenkirjallisuudesta 
yleiseen kauno- ja 
tietokirjallisuuteen.
   
Harjoitellaan 

kirjallisuuden 
analyysi- ja 
tulkintataitoja ja 
käytetään käsitteitä 
tekstien tarkastelussa 
ja vertailussa. 

Tunnistetaan ja 
tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja 
symboliikkaa ja 
syvennetään fiktion 
kielen ja kerronnan 
keinojen tuntemusta.

Tekstien tuottaminen  

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa L2 Tuotetaan fiktiivisiä ja 
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T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti 
kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös 
monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa 
oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja 
tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen 

Tuotetaan fiktiivisiä ja 
ei-fiktiivisiä tekstejä eri 
muodoissaan: 
  - kirjallisia ja suullisia 
tekstejä
   - visuaalisia tekstejä
   - audiovisuaalisia 
tekstejä
   - verkkotekstejä.

Perehdytään 
erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja 
arviointikriteereihin.

Opiskellaan  pohtiville 
ja kantaa ottaville 
teksteille tyypillisiä 
piirteitä:
- tekstuaalisia
- visuaalisia 
- kielellisiä piirteitä.

Hyödynnetään tietoa 
eri tekstien piirteistä 
tuotettaessa omia 
tekstejä.
   
Harjoitellaan:

  - tekstien 
kohdentamista eri 
kohderyhmille 
- tekstien laatimista eri 
tarkoituksiin
  - tekstin 
ilmaisutapojen 
mukauttamista 
vastaanottajan ja 
tarkoituksen mukaan

Tutkitaan kirjoitettujen 
tekstien elementtejä 
sekä hyödynnetään 
tätä tietoa omissa 
teksteissä.

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

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin L2 Harjoitellaan:
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T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin 
tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden 
kanssa sekä rohkaista oppilasta 
vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan 
palautetta sekä arvioida itseään tekstin 
tuottajana

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito 

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen 

L6 
Työelämätaid
ot ja yrittäjyys

Harjoitellaan:
  - tekstien tuottamista 
vaiheittain
  - palautteen 
antamista
- palautteen 

vastaanottamista 
tekstin tuottamisen eri 
vaiheissa.

Perehdytään 
erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja 
arviointikriteereihin.

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen 

L6 
Työelämätaid
ot ja yrittäjyys 

Syvennetään 
ymmärrystä kirjoitetun 
yleiskielen piirteistä ja 
opitaan käyttämään 
kirjoitetun yleiskielen 
konventioita omissa 
teksteissä.

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito

L5 Tieto- ja 
viestintäteknol
oginen 
osaaminen 

L7 
Osallistumine
n, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen  

Käytetään erilaisia 
tietolähteitä, 
arvioidaan niiden 
luotettavuutta ja 
noudatetaan 
tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen 

T15 ohjata oppilasta syventämään 
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan 
kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä 
ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja seurauksia

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito 

Tutkitaan tekstejä ja 
niiden rakentamia 
merkityksiä ja 
käytetään käsitteitä, 
joiden avulla kieltä 
voidaan tarkastella. 

Tehdään tekstejä 
eritellen havaintoja: 
- kielen rakenteista
- eri rekistereille ja 

tyyleille tyypillisistä 
piirteistä 
- kielellisten valintojen 
vaikutuksesta tekstin 
tyyliin ja sävyyn. 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan 
kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, 
tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja 
nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin 
sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden 
ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, 
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja 
muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja 
jakamiseen 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 

L4 
Monilukutaito 

Luetaan 
monipuolisesti:
   - nuortenkirjoja
   - klassikoita 
  - nykykirjallisuutta
   - tietokirjoja. 

Kannustetaan 
aktiiviseen ja 
monipuoliseen 
kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen.

Tutustutaan joihinkin 
kirjallisuuden 
keskeisiin 
tyylivirtauksiin ja sekä 
yleisen että 
suomalaisen 
kirjallisuuden 
vaiheisiin. 

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

L2 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu 
  
L4 
Monilukutaito 

Tutustutaan kulttuurin 
käsitteeseen ja sen eri 
ilmenemismuotoihin, 
kuten 
kansanperinteeseen, 
puhekulttuuriin ja 
joihinkin 
mediakulttuuriin 
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oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan 
käyttäjäksi ja tekijäksi

Monilukutaito 

L6 
Työelämätaid
ot ja yrittäjyys

L7 
Osallistumine
n, 
vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen   

mediakulttuuriin 
muotoihin. 

Tutustutaan kielten 
sukulaisuussuhteisiin 
ja suomen sukukieliin.

Tutustutaan suomen 
kielen vaiheisiin, 
vaihteluun ja kielen 
ohjailun periaatteisiin. 

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin 
kieliin ja tutustutaan 
suomen kielelle 
tyypillisiin piirteisiin.
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Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan 
opettaa suomen, ruotsin, saamen, romanikielen ja viittomakielen lisäksi myös muuta 
opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan valitsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin 
mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 §:n 
määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena.

Opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen 
kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Opetuksen 
järjestäjä tai koulu laatii perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetussuunnitelman. 
Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien 
yhteistyönä. Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden 
kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan 
äidinkielen kehittymiselle.

12.4.4 Muu oppilaan äidinkieli
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä vuosiluokilla 
7-9

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki ja oppilaan oppimisen 
arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.

Oppimäärän erityinen tehtävä
Maahanmuuttajille voidaan opettaa suomen kieltä joko kokonaan tai osittain erityisen 
maahanmuuttajille tarkoitetun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 
mukaisesti.  
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea 
lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset 
valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla 
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioida ja analysoida erilaisia 
puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, 
koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Oppimäärän tehtävänä on tukea kielitaidon 
eri osa-alueiden ja eri tiedonalojen kielen kehittymistä. Lisäksi opetuksella pyritään 
tukemaan oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättämään kiinnostusta ja 
tarjoamaan välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärän tehtävänä on auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja 
kulttuurista identiteettiään yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä 
muiden oppiaineiden kanssa kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa 
yhteiskunnassa. Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat 
oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla 
kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan.

Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun 
ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja 
tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen 
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He 
saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja 
mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa 
arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä.

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin kielitaidon osa-
alueella, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen 
kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja 
koulutyöskentelyssä tai 

•

oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

•

Oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään määrittävät 
oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä 
koskevista valinnoista. Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa 
hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta.  Oppilas voi opiskella 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole 
suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän 
tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

12.4.5 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
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kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

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

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa 
suomen kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja 
monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. 
Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. 
Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. 
Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja 
erittelevään lukemiseen.

Laaja-alaiset taidot suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärän 
opetuksessa vuosiluokilla 7 – 9

Oppimisessa korostuu oppimisprosessi: oppilas on aktiivinen oman 
oppimisessaan, tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.   

•

Opetus tukee tekstin tulkinnan ja tuottamisen strategioiden vahvistumista ja 
monipuolistumista. Oppilaalla on tilaisuuksia arvioida omaa kehittymistään eri 
osa-alueilla.  

•

Opetus tukee oppilaan luovuuden, argumentointitaitojen ja kriittisen ajattelun 
kehittymistä. Oppimisessa on tutkiva ote.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)  

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

Oppilas harjoittelee vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja 
näkemyksiään.   

•

Opetus tukee kulttuurillisen ja kielellisen identiteetin rakentumista.  •

Kirjallisuuden opetus, mediakasvatus ja draama antavat mahdollisuuden tulkita 
ja luoda itse kulttuuria.    

•

Oppilas saa mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitojaan, oppia ilmaisemaan 
itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa.   

•

Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi 
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan 
vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla.   

•

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  
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Oppilas saa mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä 
kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan.   

•

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  

taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri 
muodoissa ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla.  

○

taitoa ajatella kriittisesti  ○

taitoa toimia perinteisissä ja monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin 
hyödyntävissä oppimisympäristöissä sekä yksin että yhdessä muiden 
kanssa.   

○

Opetus tukee erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 
taitojen kehittymistä:  

•

Opetus tarjoaa rikkaan tekstiympäristön, ja opetuksessa tarkastellaan oppilaille 
merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta.   

•

Oppilas tutustuu kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin 
tekstilajeihin.  

•

Monilukutaito (L4)  

Oppilaalla on mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa 
oppimistehtävissä, mm. tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Hän oppii 
lähdekriittisyyttä ja ottaa huomioon tekijänoikeudet.  

•

Oppilas saa kokemuksia tvt:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa, 
vaikuttamisessa, mm. omien ajatusten ja ideoiden näkyväksi tekemisessä.   

•

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

Opetus tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä oma-aloitteisesti, itsenäisesti, 
yhdessä toisten kanssa sekä harjoitella pitkäjänteistä työskentelyä ja 
ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

•

Oppilas oppii suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, 
kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.   

•

Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan omia taipumuksiaan vahvuuksiaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan.  

•

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)   

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin.    

•

Oppilas oppii arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään median 
mahdollisuuksia.   

•

Oppilas oppii vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta sekä oppii 
ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti.   

•

Oppilaalla on tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen 
ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. 

•

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

7. vuosiluokan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –
oppimäärän opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet, 4 vvt 

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA- SISÄLLÖT
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OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen  
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu   
L4 
Monilukutaito 

Vahvistetaan taitoja 
työskennellä keskustellen 
erilaisten aiheiden ja 
tekstien parissa. 

Harjoitellaan:
- referointia ja selostamista 
sekä 
- puhe-esityksen pitämistä 
ja havainnollistamista. 

Tutkitaan ja käytetään kieltä 
osana toimintaa:
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset,
- tuttavallisuuden ja 
muodollisuuden 
ilmaiseminen. 

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu   
L4 
Monilukutaito 
L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen   

Vahvistetaan taitoja 
työskennellä keskustellen 
erilaisten aiheiden ja 
tekstien parissa. 
Harjoitellaan:
- referointia ja selostamista 
sekä 
- puhe-esityksen pitämistä 
ja havainnollistamista. 

Tutkitaan ja käytetään kieltä 
osana toimintaa:
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset,
- tuttavallisuuden ja 
muodollisuuden 
ilmaiseminen.

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu   

Harjoitutetaan oppilaiden 
kykyä käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun keinoja 
(kehon ja äänen keinoja) 
itseilmaisussa. 

Tekstien tulkitseminen 

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Vakiinnutetaan 
lukustrategioiden joustavaa 
soveltamista ja 
laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa.  

Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja kulttuurin 
kannalta merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja analysointia.
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lukemista ja analysointia.
  

näkökulma
- henkilöiden ja 
asioiden nimeäminen

Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien arvojen ja 
vaikuttamiskeinojen 
kannalta  

Harjoitellaan omien ja 
muiden tekstien 
analysointia.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen 
tekstien tulkintaan itsenäisesti ja 
ryhmässä 

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja kulttuurin 
kannalta merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja analysointia.

näkökulma
- henkilöiden ja 
asioiden nimeäminen

Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien arvojen ja 
vaikuttamiskeinojen 
kannalta  

Harjoitellaan omien ja 
muiden tekstien 
analysointia.

Tekstien tuottaminen  

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Tuotetaan erityisesti 
ohjaavia ja kantaaottavia 
tekstejä tekstilajivalikoimaa 
laajentaen. 

Ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa ja 
kieliopillisia rakenteita 
monipuolisesti. 

Harjoitellaan - erilaisia 
tapoja ilmaista persoonaa 
ja aikaa johdonmukaisesti 
tekstissä. 

Vakiinnutetaan 
kirjoittamisprosessin eri 
vaiheiden hallintaa sekä 
erilaisten tietolähteiden 
käyttöä. 
Harjoitellaan palautteen 
antoa ja vastaanottamista.

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

Ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa ja 
kieliopillisia rakenteita 
monipuolisesti. 
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ja ilmaisu (L2) 
Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot 
(L3) 

monipuolisesti. 
Opitaan valitsemaan 
tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen 

T8 ohjata oppilasta syventämään 
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan 
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta 
tunnistamaan kielen rakenteita, eri 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia

Monilukutaito 
(L4) 

Tutkitaan tekstejä ja 
tehdään päätelmiä 
- kielen merkityksistä, 
- rakenteista (lauseke, 
rektio). 

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin ja 
tutkitaan, miten kielet 
vaikuttavat toisiinsa. 

Tutustutaan Suomen 
kielitilanteeseen ja kielen 
kehityksen päävaiheisiin. 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan 
kirjallisuuden lajeihin ja 
suomalaiseen kirjallisuuteen. 

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

Tutustutaan kirjallisuuteen. 

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin ja 
tutkitaan, miten kielet 
vaikuttavat toisiinsa. 

Tutustutaan Suomen 
kielitilanteeseen. 

Tutustutaan kirjallisuuteen, 
elokuvaan, teatteriin ja 
mediakulttuuriin. 

Vahvistetaan kulttuurisen 
monimuotoisuuden 
ymmärrystä vertailemalla 
kulttuurisia kokemuksia eri 
puolilta maailmaa ja eri 
aikoina. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen 
tukena

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan 
myönteistä käsitystä itsestään 
tekstien tuottajana 

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen 

Tuetaan eri tiedonalojen 
tekstien lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja. 

Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoja 
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vaikuttaminen 
ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 
(L7) 

käyttötaitoja 
tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa. 

Syvennetään oppilaan 
taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken 
oppimisen tukena.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, 
miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla 

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Monilukutaito 
(L4) 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys (L6)  

Tuetaan eri tiedonalojen 
tekstien lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja.

Vertaillaan arkikieltä ja eri 
tiedonalojen tapoja käyttää 
kieltä. 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään 
tiedonhankintataitoja 

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen (L5) 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys (L6)   

Tuetaan eri tiedonalojen 
tekstien lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja. 

Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoja 
tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa. 

Syvennetään oppilaan 
taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken 
oppimisen tukena.

8. vuosiluokan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –
oppimäärän opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet, 3 vvt
OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-

ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen  
L2 Kulttuurinen 

Vahvistetaan taitoja 
työskennellä 
keskustellen erilaisten 
aiheiden ja tekstien 
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koulun ja yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
L4 Monilukutaito 

aiheiden ja tekstien 
parissa.  

Harjoitellaan  
- argumentointia,  
- muodollisempia 
vuorovaikutustilanteita.  

Tutkitaan ja käytetään 
kieltä osana toimintaa:  
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset,  
- modaalisuus sekä 
vahvistaminen ja 
pehmentäminen 
mielipiteen ilmaisussa,  
- tiivistämisen keinot ja 
toisen puheeseen 
viittaaminen.  

Harjoitellaan kriittistä 
suhtautumista kuultuun 
sekä kuullun käyttöä 
oman ilmaisun mallina.  

Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja (kehon, äänen, 
tilan ja ajan keinoja) 
itseilmaisussa.  

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
L4 Monilukutaito 
L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen   

Tutkitaan kieltä osana 
toimintaa:  
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset,  
- modaalisuus sekä 
vahvistaminen ja 
pehmentäminen 
mielipiteen ilmaisussa,  
- tiivistämisen keinot ja 
toisen puheeseen 
viittaaminen.  

Harjoitellaan kriittistä 
suhtautumista kuultuun.  

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   

Vahvistetaan taitoja 
työskennellä 
keskustellen erilaisten 
aiheiden ja tekstien 
parissa. 

Harjoitellaan 
- argumentointia, 
- muodollisempia 
vuorovaikutustilanteita. 
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Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja (kehon, äänen, 
tilan ja ajan keinoja) 
itseilmaisussa.

Tutkitaan ja käytetään 
kieltä osana toimintaa: 
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset, 
- tiivistämisen keinot ja 
toisen puheeseen 
viittaaminen. 

Harjoitellaan 
valmisteltujen puhe-
esitysten pitämistä.

Tekstien tulkitseminen 

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Vakiinnutetaan 
lukustrategioiden 
joustavaa soveltamista 
ja laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa.  

Harjoitellaan omien ja 
muiden tekstien 
analysointia.

Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja 
kulttuurin kannalta 
merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja 
analysointia.  

Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien 
arvojen ja 
vaikuttamiskeinojen 
kannalta  
- näkökulma, 
- lauseen rakenne,  
- henkilöiden ja 
asioiden nimeäminen. 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien 
tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä 

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Harjoitellaan  
- erittelemään erityisesti 
kantaa ottavien ja 
ohjaavien tekstilajien 
kielellisiä piirteitä sekä
- tunnistamaan 
kirjallisuuden 
tyylivirtauksia 
teksteissä.  
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(L4) teksteissä.  

Harjoitellaan omien ja 
muiden tekstien 
analysointia.
Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja 
kulttuurin kannalta 
merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja 
analysointia. 

Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien 
arvojen ja 
vaikuttamiskeinojen 
kannalta 
- näkökulma, 
- lauseen rakenne,  
- henkilöiden ja 
asioiden nimeäminen.

Tekstien tuottaminen  

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Tuotetaan erityisesti 
ohjaavia ja 
kantaaottavia tekstejä 
tekstilajivalikoimaa 
laajentaen.  

Ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa 
ja kieliopillisia 
rakenteita 
monipuolisesti. 

Vakiinnutetaan 
- kirjoittamisprosessin 
eri vaiheiden hallintaa 
sekä  
- erilaisten 
tietolähteiden käyttöä.   

Harjoitellaan palautteen 
antoa ja 
vastaanottamista.

Opitaan valitsemaan 
tekstiin sopivat 
ilmaisutavat. 

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Itsestä 
huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3) 

Ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa 
ja kieliopillisia 
rakenteita 
monipuolisesti.

Harjoitellaan  
- eri tyylilajeja ja 
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- eri tyylilajeja ja 
rekistereitä sekä  
- erilaisia tapoja 
ilmaista persoonaa ja 
aikaa johdonmukaisesti 
tekstissä.  

Opitaan valitsemaan 
tekstiin sopivat 
ilmaisutavat. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen 

T8 ohjata oppilasta syventämään 
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan 
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta 
tunnistamaan kielen rakenteita, eri 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia

Monilukutaito 
(L4) 

Tutkitaan tekstejä ja 
tehdään päätelmiä  
- kielen merkityksistä,  
- rakenteista 
(lauseenjäsennys, 
modaalisuus, rektio) ja  
- kielellisten valintojen 
vaikutuksesta tekstin 
sävyyn.  

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin 
ja tutkitaan, miten kielet 
vaikuttavat toisiinsa.  

Tutustutaan 
kirjallisuuteen, 
elokuvaan, teatteriin ja 
mediakulttuuriin. 

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 

Tutustutaan 
kirjallisuuteen, 
elokuvaan, teatteriin ja 
mediakulttuuriin.

Vahvistetaan 
kulttuurisen 
monimuotoisuuden 
ymmärrystä 
vertailemalla 
kulttuurisia kokemuksia 
eri puolilta maailmaa ja 
eri aikoina. 

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 

Tutustutaan 
kirjallisuuteen, 
elokuvaan, teatteriin ja 
mediakulttuuriin.

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin 
ja tutkitaan, miten kielet 
vaikuttavat toisiinsa. 

Vahvistetaan 
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Vahvistetaan 
kulttuurisen 
monimuotoisuuden 
ymmärrystä 
vertailemalla 
kulttuurisia kokemuksia 
eri puolilta maailmaa ja 
eri aikoina. 

Tutkitaan kriittisesti 
median toimintatapoja 
omassa elämässä ja 
yhteiskunnassa.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan 
myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, 
lukijana, tekstien tuottajana sekä 
kielenoppijana, ohjata häntä näkemään 
ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja 
tapoja sekä oppimaan muilta

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 
(L7) 

Tuetaan eri 
tiedonalojen tekstien 
lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja.  

Vertaillaan arkikieltä ja 
eri tiedonalojen tapoja 
käyttää kieltä.  

Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoja 
tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa.  

Syvennetään oppilaan 
taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken 
oppimisen tukena. 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, 
miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Monilukutaito 
(L4) 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys (L6)  

Tuetaan eri 
tiedonalojen tekstien 
lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja.  

Vertaillaan arkikieltä ja 
eri tiedonalojen tapoja 
käyttää kieltä.

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen (L5) 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys (L6)  

Tuetaan eri 
tiedonalojen tekstien 
lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja. 

Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
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ja yrittäjyys (L6)  viestintäteknologian 
käyttötaitoja 
tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa.  

Syvennetään oppilaan 
taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken 
oppimisen tukena.

9. vuosiluokan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –
oppimäärän opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet sekä laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet, 3 vvt

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen  
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu    
L4 
Monilukutaito 

Vahvistetaan taitoja 
työskennellä 
keskustellen erilaisten 
aiheiden ja tekstien 
parissa.  

Harjoitellaan 
- argumentointia, 
- muodollisempia 
vuorovaikutustilanteita
- valmisteltujen puhe-
esitysten pitämistä.  

Tutkitaan ja käytetään 
kieltä osana toimintaa:  
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset,  
- modaalisuus sekä 
vahvistaminen ja 
pehmentäminen 
mielipiteen ilmaisussa,  
- tiivistämisen keinot ja 
toisen puheeseen 
viittaaminen.  

Harjoitellaan kriittistä 
suhtautumista kuultuun 
sekä kuullun käyttöä 
oman ilmaisun mallina.  

Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja 
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käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja (kehon, äänen, 
tilan ja ajan keinoja) 
itseilmaisussa. 

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
L4 
Monilukutaito 
L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen   

Tutkitaan kieltä osana 
toimintaa: 
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset,  
- modaalisuus sekä 
vahvistaminen ja 
pehmentäminen 
mielipiteen ilmaisussa,  
- tiivistämisen keinot ja 
toisen puheeseen 
viittaaminen.  

Harjoitellaan kriittistä 
suhtautumista kuultuun.  

Harjoitellaan 
- argumentointia, 
- muodollisempia 
vuorovaikutustilanteita. 

Harjoitellaan kriittistä 
suhtautumista kuultuun 
sekä kuullun käyttöä 
oman ilmaisun mallina. 

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

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   

Vahvistetaan taitoja 
työskennellä 
keskustellen erilaisten 
aiheiden ja tekstien 
parissa. 

Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja (kehon, äänen, 
tilan ja ajan keinoja) 
itseilmaisussa. 

Harjoitellaan 
muodollisempia 
vuorovaikutustilanteita 
ja valmisteltujen puhe-
esitysten pitämistä.

Tutkitaan ja käytetään 
kieltä osana toimintaa: 
- tarvittavat kiteytyneet 
fraasit ja ilmaukset, 
- tiivistämisen keinot ja 
toisen puheeseen 
viittaaminen. 

Tekstien tulkitseminen 
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Tekstien tulkitseminen 

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Vakiinnutetaan 
lukustrategioiden 
joustavaa soveltamista 
ja laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. 

Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja 
kulttuurin kannalta 
merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja 
analysointia.
  
Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien 
arvojen, 
vaikuttamiskeinojen ja 
ideologioiden kannalta 
- näkökulma,
- henkilöiden ja asioiden 
nimeäminen,
- kielikuvien ja ironian 
vaikutus tekstin 
tulkintaan.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien 
tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja 
kulttuurin kannalta 
merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja 
analysointia.

Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien 
arvojen, 
vaikuttamiskeinojen ja 
ideologioiden kannalta 
- näkökulma,
- henkilöiden ja asioiden 
nimeäminen,
- kielikuvien ja ironian 
vaikutus tekstin 
tulkintaan.

Harjoitellaan  
- erittelemään erityisesti 
kantaa ottavien ja 
ohjaavien tekstilajien 
kielellisiä piirteitä sekä
- tunnistamaan 
kirjallisuuden 
tyylivirtauksia 
teksteissä.
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Harjoitellaan omien ja 
muiden tekstien 
analysointia. 

Tekstien tuottaminen  

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito 
(L4) 

Tuotetaan erityisesti 
pohtivia ja kantaaottavia 
tekstejä 
tekstilajivalikoimaa 
laajentaen.

Ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa 
ja kieliopillisia rakenteita 
monipuolisesti (mm. 
infiniittiset rakenteet 
tiiviin ilmaisun keinoina).

Vakiinnutetaan  
- kirjoittamisprosessin 
eri vaiheiden hallintaa 
sekä  
- erilaisten tietolähteiden 
käyttöä. 

Harjoitellaan palautteen 
antoa ja 
vastaanottamista.  

Harjoitellaan  
- eri tyylilajeja ja 
rekistereitä sekä 
- erilaisia tapoja ilmaista 
persoonaa ja aikaa 
johdonmukaisesti 
tekstissä.  

Opitaan valitsemaan 
tekstiin sopivat 
ilmaisutavat. 

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot 
(L3) 

Harjoitellaan  
- eri tyylilajeja ja 
rekistereitä sekä 
- erilaisia tapoja ilmaista 
persoonaa ja aikaa 
johdonmukaisesti 
tekstissä.  

Ohjataan käyttämään 
sanastoa, fraseologiaa 
ja kieliopillisia rakenteita 
monipuolisesti (mm. 
infiniittiset rakenteet 
tiiviin ilmaisun keinoina).

Opitaan valitsemaan 
tekstiin sopivat 
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tekstiin sopivat 
ilmaisutavat. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen 

T8 ohjata oppilasta syventämään 
kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan 
kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta 
tunnistamaan kielen rakenteita, eri 
rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia

Monilukutaito 
(L4) 

Tutkitaan tekstejä ja 
tehdään päätelmiä  
- kielen merkityksistä, 
- rakenteista 
(lauseenjäsennys, 
modaalisuus, rektio) ja  
- kielellisten valintojen 
vaikutuksesta tekstin 
sävyyn.  

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin 
ja tutkitaan, miten kielet 
vaikuttavat toisiinsa.  

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 

Tutustutaan 
kirjallisuuteen, 
elokuvaan, teatteriin ja 
mediakulttuuriin. 

Vahvistetaan 
kulttuurisen 
monimuotoisuuden 
ymmärrystä 
vertailemalla kulttuurisia 
kokemuksia eri puolilta 
maailmaa ja eri aikoina. 

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

Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin 
ja tutkitaan, miten kielet 
vaikuttavat toisiinsa.

Tutustutaan Suomen 
kielitilanteeseen ja 
kielen kehityksen 
päävaiheisiin. 

Tutustutaan 
kirjallisuuteen, 
elokuvaan, teatteriin ja 
mediakulttuuriin. 

Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin kieliin 
ja tutustutaan suomen 
kielelle tyypillisiin 
äänne-, muoto- ja 
lauserakenteen 
piirteisiin.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan Ajattelu ja Tuetaan eri tiedonalojen 
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T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan 
myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, 
lukijana, tekstien tuottajana sekä 
kielenoppijana, ohjata häntä näkemään 
ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja 
tapoja sekä oppimaan muilta

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1)
Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen 
(L7) 

Tuetaan eri tiedonalojen 
tekstien lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja.  

Vertaillaan arkikieltä ja 
eri tiedonalojen tapoja 
käyttää kieltä.  

Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoja 
tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa.  

Syvennetään oppilaan 
taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken 
oppimisen tukena. 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, 
miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Monilukutaito 
(L4) 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys (L6)  

Tuetaan eri tiedonalojen 
tekstien lukemisen, 
kirjoittamisen, 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja.  

Vertaillaan arkikieltä ja 
eri tiedonalojen tapoja 
käyttää kieltä.  

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

Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen (L1) 
Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen (L5) 
Työelämätaidot 
ja yrittäjyys (L6)  

Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoja 
tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa.  

Syvennetään oppilaan 
taitoa käyttää omaa 
äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä kaiken 
oppimisen tukena. 
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TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN 
MAHDOLLISUUDET 
Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen 
oppimäärä. Näistä on toinen kotimainen kieli (Lauttasaaren yhteiskoulussa ruotsi) ja 
toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-oppimäärät sekä 
ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-
oppimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja 
vapaaehtoisina kieliopintoina eripituisia kielten oppimääriä.

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on opetussuunnitelman perusteissa (OPH 
2014) määritelty kuusi oppimäärää: äidinkielenomainen suomi ja ruotsi, ruotsin ja 
suomen pitkä eli A-oppimäärä sekä ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-oppimäärä.

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, 
muun vieraan kielen ja saamen pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli 
B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan lyhyet eli B2-oppimäärät. 

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole 
kielikohtaista oppimääräkuvausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen 
sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Englantiin on laadittu vain A-
oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- tai B2-
oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. 
Perusteissa määritelty kehittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, 
joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen 
järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii 
opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin.

Lukuun 12.5 Vieraat kielet

12.4.6 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
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Toinen kotimainen kieli: oppiaineen tehtävä 
Ruotsin kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. 
Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen 
ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa 
ruotsinkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden 
puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten 
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, 
rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta 
riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä 
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Lauttasaaren yhteiskoulussa on ruotsin kielen kielikylpyluokkia ja ruotsin kieltä 
puhuvia aineenopettajia useissa eri oppiaineissa. Tämä luo luonnollisia 
mahdollisuuksia käyttää toista kotimaista kieltä koulupäivän aikana. Lauttasaaren 
yhteiskoulu on aidosti monikielinen ja kielten käyttöön kannustava oppimisympäristö.

Ruotsin kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan 
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa.  Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden 
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja 
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja 
aktiiviseen vaikuttamiseen.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä 
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen 
mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin 
etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä. 

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten 
ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. 
Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan 
kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota 
tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä 
tietoa myös muissa oppiaineissa.

12.4.7 Toinen kotimainen kieli, ruotsi
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Toinen kotimainen kieli: A-oppimäärän tehtävä 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa 
ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 
saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja 
samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden 
ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä
arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen 
mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan 
tiedonhakuun ruotsin kielellä eri oppiaineissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa eri puolilla 
Pohjoismaita.

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9 

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

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä 
vuosiluokilla 7 - 9 

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

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 
7-9

12.4.8 Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
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7-9

7.lk – 2 kurssia

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
ruotsin kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä toimintakykyään 

L1, L2 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

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

L2, L5 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

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

L1, L4 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

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

L1, L3, 
L7

S2 Kielenopiskelutaidot:
Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  
kielenkäyttöön. Kannustetaan 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
kriittiseen tiedon hankintaan.

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä viestintätilanteita 
sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
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aloitteellisesti vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen 
ja kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin

L4, L3, 
L5

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

8.lk – 3 kurssia

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 
ruotsin kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä toimintakykyään 

L1, L2 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

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

L1, L4 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 

L1, L3, 
L7

S2 Kielenopiskelutaidot:
Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  
kielenkäyttöön. Kannustetaan 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
kriittiseen tiedon hankintaan.
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oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen

kriittiseen tiedon hankintaan.

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä viestintätilanteita 
sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

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

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen 
ja kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin

L4, L3, 
L5

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

9.lk – 2 kurssia

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T1 edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin kansalliskielen 
asemaan liittyviä ilmiöitä sekä 
antaa oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 

L1, L2 S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen 
ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 176    



opittujen kielten tuntemusta.

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

L2, L5 S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen 
ja kielitietoisuuteen:
Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

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

L1 S2 Kielenopiskelutaidot:
Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  kielenkäyttöön. 
Kannustetaan pitkäjänteiseen 
työskentelyyn sekä kriittiseen tiedon 
hankintaan.

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

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

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

L2, L6 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

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

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 

L4, L3, 
L5

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
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mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä 
laajentaen ja kiinnittäen 
huomiota myös keskeisiin 
rakenteisiin ja ääntämisen 
perussääntöihin

L5 vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:
Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä 
vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. 
Arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon 
kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen 
viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselle 
luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla 
oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  
Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. 
Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, 
joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 
erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

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

-alueet
Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen asemaan 

S1 Kieli- ja 
kulttuuriymp
äristön ja 

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

äristön ja 
kielen 
merkityksen 
hahmottami
nen

Pohjoismaissa ja maailman 
kielten joukossa ja pohtia kielen 
merkitystä yksilölle. 

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

S1 Maailmanka
nsalaisen 
taitojen 
kehittyminen 
ruotsin 
kielen taitoa 
hyödyntämäl
lä

Oppilas osaa tehdä havaintoja 
mahdollisuuksista oppia 
ruotsinkielisissä 
toimintaympäristöissä.

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

S1 Kielellinen 
päättely

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

Kielenopiskelutaidot

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

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen 
reflektointi ja 
yhteistyö

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

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

S2 Elinikäisen 
kielenopiskel
un 
valmiuksien 
kehittyminen

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuoro-
vaikutuksessa

Taitotaso A2.2
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Vuorovaikut
us erilaisissa 
tilanteissa

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

T7 ohjata oppilasta 
olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 

S3 Viestintästra
tegioiden 
käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä 
määrin viestintään käyttäen 
käyttää tarvittaessa 
vakiosanontoja pyytäessään 
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syventämään taitoaan 
käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja täyteilmauksia ja 
muuta kompensaatiota

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

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

S3 Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus

Oppilas osaa käyttää kieltä 
yksinkertaisella tavalla kaikkein 
keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden 
ja asenteiden asianmukaiseen 
ilmaisemiseen. Oppilas pystyy 
keskustelemaan kohteliaasti 
käyttäen tavanomaisia ilmauksia 
ja perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä

Taitotaso A2.2

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

S3 Tekstien 
tulkintataidot

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin

S3 Tekstien 
tuottamistaid
ot

Oppilas pystyy kertomaan 
jokapäiväisistä ja konkreettisista 
sekä itselle tärkeistä asioista 
käyttäen yksinkertaisia lauseita 
ja konkreettista sanastoa. 
Oppilas osaa helposti 
ennakoitavan perussanaston ja 
monia keskeisimpiä rakenteita. 
Oppilas osaa soveltaa joitakin 
ääntämisen perussääntöjä 
muissakin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.
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Toinen kotimainen kieli: B1-oppimäärän tehtävä 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa 
ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 
saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja 
samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden 
ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä ilmiöitä. Myös 
tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan 
käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

Koulukohtaisilla kursseilla (2kpl) syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja 
oppilaiden mielenkiinnon kohteet huomioiden, sekä vahvistetaan oppilaiden jatko-
opintokelpoisuutta.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9 

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

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä 
vuosiluokilla 7 - 9 

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

B1-ruotsin erityispiirteet Lauttasaaren yhteiskoulussa

Koulukohtaisilla kursseilla (2kpl) syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja 
oppilaiden mielenkiinnon kohteet huomioiden, sekä vahvistetaan oppilaiden jatko-
opintokelpoisuutta.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9

7.lk – 2 kurssia

12.4.9 Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
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7.lk – 2 kurssia

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN  
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T1 ohjata oppilasta tutustumaan 
pohjoismaiseen kieliympäristöön 
sekä Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin

L2, L5 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 

Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

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

L1, L4 S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 

Havainnoidaan lähiympäristön 
kaksikielisyyttä.
Vertaillaan suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroja.
Tutustutaan pohjoismaisiin kieliin ja 
kulttuureihin. 
Hyödynnetään oppilaan aiemmin 
opittujen kielten tuntemusta.

T3 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen

L1 S2 Kielenopiskelutaidot: 

Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  
kielenkäyttöön. Kannustetaan 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
kriittiseen tiedon hankintaan.

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä

L2, L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitella 
pienimuotoista puhumista ja 

L4, L5 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 
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pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista aiheista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin sisällön 
kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

8.lk – 2 kurssia

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T3 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen

L1 S2 Kielenopiskelutaidot: 

Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  
kielenkäyttöön. Kannustetaan 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
kriittiseen tiedon hankintaan.

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

L2, L7 S2 Kielenopiskelutaidot: 

Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  
kielenkäyttöön. Kannustetaan 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
kriittiseen tiedon hankintaan.

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 
harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä

L2, L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
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viestintästrategioiden käytössä vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita 
kiinnostaviin aiheisiin. Tutustutaan 
jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavaan kielitaitoon. Opetellaan 
sanastoa ja rakenteita monenlaisista 
teksteistä.

9.lk – 2 kurssia

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

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

L2, L7 S2 Kielenopiskelutaidot: 

Vahvistetaan opiskelumotivaatiota 
vaihtelevin menetelmin ja rohkaistaan 
oppilaita monipuoliseen  kielenkäyttöön. 
Kannustetaan pitkäjänteiseen 
työskentelyyn sekä kriittiseen tiedon 
hankintaan.

T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

T6 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä

L2, L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.
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T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan

L2, L4, 
L6

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

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

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

L4 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitella 
pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista erilaisista aiheista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin sisällön 
kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin

L4, L5 S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Kannustetaan nuorta olemaan 
vuorovaikutuksessa ruotsin kielellä eri 
yhteisöissä. Suuntaudutaan 
ajankohtaisiin ja oppilaita kiinnostaviin 
aiheisiin. Tutustutaan jatko-opinnoissa 
ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista teksteistä.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä 
vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. 
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki 
kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arviointi on monipuolista ja 
antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselle luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista 
ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi 
omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään 
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa 
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oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa 
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin 
ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri 
osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta.

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

alueet
Arvioinnin 
kohteet 
oppiainees
sa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan 
pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin

S1
Kasvu 
kulttuurise
en 
moninaisu
uteen ja 
kielitietois
uuteen

Pohjoismai
sen 
kieliympäri
stön ja 
arvojen 
hahmotta
minen

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

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

S1
Kasvu 
kulttuurise
en 
moninaisu
uteen ja 
kielitietois
uuteen

Kielellinen 
päättely

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

T3 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen

S2
Kielenopis
kelutaidot

Tavoitteide
n 
asettamine
n, 
oppimisen 
reflektointi 
ja 
yhteistyö

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

T4 kannustaa ja ohjata 
oppilasta huomaamaan 
mahdollisuuksia käyttää 

S2 Elinikäisen 
kielenopisk
elun 

Oppilas huomaa, mihin hän voi 
käyttää ruotsin taitoaan myös 
koulun ulkopuolella ja osaa 
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mahdollisuuksia käyttää 
ruotsin kieltä omassa 
elämässään sekä 
käyttämään ruotsia 
rohkeasti  erilaisissa 
tilanteissa koulussa ja 
koulun ulkopuolella

elun 
valmiuksie
n 
kehittymin
en

koulun ulkopuolella ja osaa 
pohtia, miten hän voi käyttää 
taitoaan koulun päätyttyä.  

Taitotaso: A1.3
T6 – T7

T5 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3
Kehittyvä 
kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaiku
tuksessa

Vuorovaik
utus 
erilaisissa 
tilanteissa

Oppilas selviytyy monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin.

T6 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä

S3 Viestintästr
ategioiden 
käyttö 

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

T7 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan

S3 Viestinnän 
kulttuurine
n sopivuus

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä

A1.3
T7

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

S3 Tekstien 
tulkintataid
ot

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä

A1.3

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 
erilaisista aiheista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Tekstien 
tuottamista
idot

Oppilas osaa rajallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja 
ilmauksia, keskeistä sanastoa 
ja perustason lauserakenteita. 
Oppilas pystyy kertomaan 
arkisista ja itselle tärkeistä 
asioista käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan 
yksinkertaisia viestejä. Oppilas 
ääntää harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi.
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Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä 
monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. 
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 
saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan 
kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen 
opiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden 
ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia 
kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä antaen tilaa 
myös tunteiden käsittelylle.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin 
kansalliskielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä 
sekä vahvistaa oppilaan taitoa ja halukkuutta toimia 
monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

S1 L2

T2 kannustaa oppilasta löytämään mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä erilaisissa yhteisöissä ja 
toimintaympäristöissä 

S1 L2

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

S1 L2, L4

Kielenopiskelutaidot

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

S2 L1, L3, L7

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun 
valmiuksia

S2 L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta toimimaan monissa erilaisissa 
viestintätilanteissa, joissa aiheet voivat olla jo melko 
vaativia

S3 L4

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan puheenvuoron 
ottamista, keskusteluun tai kirjalliseen viestintään 
liittymistä sekä neuvottelemaan merkityksestä

S3 L2

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota 
viestinnän muodollisuusasteeseen, harjoittelemaan 
viestintää käyttäen erilaisia tekstilajeja (kuten blogit, 
haastattelut) sekä ottamaan viestinnässä huomioon 
kulttuurienvälisen vuorovaikutustaidon vaatimukset

S3 L4

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle ja etsiä yhdessä oppilaiden 
kanssa monipuolisia ja merkityksellisiä tekstejä, jotka 
edellyttävät päättelyä ja erilaisia 
tekstinymmärtämisstrategioita

S3 L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuottamaan, tulkitsemaan ja 
jakamaan tekstejä melko vaativista aiheista 
kiinnittäen huomiota tekstilajien monipuolisuuteen 
(myös pienet esitelmät, mielipidekirjoitukset, tarinat), 
rakenteiden monipuolisuuteen ja hyvään hallintaan 

S3 L4, L3, L5

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

12.4.10 Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi -
oppimäärä vuosiluokilla 7-9
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Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

Selvitetään, mitä yksilön kielelliset oikeudet tarkoittavat. 
Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, 
jotka rohkaisevat oppilaita perehtymään ruotsinkielisen 
kulttuurin eri ilmiöihin ja lisäämään tietojaan niistä. 
Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat 
oppilaita ruotsin kielen opiskelussa ja kielten välisessä 
vertailussa sekä tarpeen mukaan tunnistamaan puhutun ja 
kirjoitetun ruotsin kielen variantteja ja murteita. 

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan 
oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, 
kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä sekä tiedon 
hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

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

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on 
ajankohtaisuus sekä oppilaat toimijana ruotsin kielellä 
Suomessa ja Pohjoismaissa. Valitaan yhdessä oppilaita 
kiinnostavia aihepiirejä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan 
monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan erilaisia sekä 
suullisia että kirjallisia vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 

Äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7 - 9 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman 
asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. 
Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä 
yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. 
Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä 
myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. 
Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. 
Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen 
vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen 
kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat 
saavat tilaisuuksia tutustua pohjoismaisiin verkostoihin.
Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen 
ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille 
tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on 
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkielenomaisessa 
ruotsissa vuosiluokilla 7 - 9 

Tavoitteena on tukea oppilaiden oppimista koulussa ja 
koulun ulkopuolella auttamalla oppilaita kehittämään 
sopivia opiskelustrategioita ja tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan. Oppilaita rohkaistaan etsimään itseään 
kiinnostavia tekstejä, jotka vahvistavat oppilaiden 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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kiinnostavia tekstejä, jotka vahvistavat oppilaiden 
lukutaitoa ja rohkaisevat lukemaan itsenäisesti kirjallisuutta 
ja muita tekstejä. Oppilaat oppivat myös turvallista ja 
eettisesti vastuullista medioiden käyttöä. Oppilaat saavat 
yksilöllistä ohjausta ja palautetta vuorovaikutustaitojensa ja 
tekstintuottamistaitojensa kehittämiseksi.  Oppilaille, joilla 
on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. 
Oppilaat saavat ohjausta ja tukea käsitteiden oppimisessa 
ja ajatustensa pukemisessa sanoiksi. Opetus kannustaa 
kielellisesti lahjakkaita oppilaita valitsemaan haastavia 
lukutehtäviä ja asettamaan itselleen sopivia tavoitteita ja 
työskentelytapoja. 

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkielenomaisessa 
ruotsissa vuosiluokilla 7-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja 
vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin 
tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki 
kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu 
Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa otetaan 
huomioon, että viitekehys on tarkoitettu vieraiden kielen 
osaamisen arviointiin ja että äidinkielenomaista 
oppimäärää opiskelevien oppilaiden ruotsin kielen taito on 
varsin hyvä jo koulun alkaessa, kun taas oppilaiden taidot 
muilla kielitaidon osa-alueilla voivat vaihdella paljonkin. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden 
painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista 
ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja 
kehittämään niitä sekä rohkaistaan heitä käyttämään 
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen 
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia 
tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona 
oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas 
on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen 
äidinkielenomaisen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 
ruotsin kielen äidinkielenomaisen oppimäärän 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen 
kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta 
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin 
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan 
tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta.

Äidinkielenomaisen ruotsin päättöarvioinnin kriteerit 
hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiainees
sa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan 
taitoa pohtia ruotsin 
kansalliskielen 
asemaan liittyviä arvoja 
ja ilmiöitä sekä 
vahvistaa oppilaan 
taitoa ja halukkuutta 
toimia monikielisissä 
ja – kulttuurisissa 
ympäristöissä

S1 Kansalliski
elten 
aseman 
sekä
pohjoismai
sen kieli- ja 
kulttuuriym
päristön 
hahmottam
inen

Oppilas tietää, että jokaisella on 
oikeus käyttää ja kehittää omaa 
kieltään. Oppilaalla on käsitys 
Suomen kansalliskieliin liittyvistä 
oikeuksista ja velvoitteista. 
Oppilas tuntee ruotsin kielen 
asemaa Suomessa ja 
Pohjoismaissa ja maailman 
kielten joukossa.

T2 kannustaa oppilasta 
löytämään 
mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä 
monipuolisesti 
erilaisissa yhteisöissä 
ja 
toimintaympäristöissä 

S1 Kielitaidon 
hyödyntäm
inen 

Oppilas osaa käyttää, tuottaa ja 
jakaa ruotsinkielistä materiaalia 
muiden kanssa.

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

S1 Kielellinen 
päättely

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

Kielenopiskelutaidot

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

S2 Tavoitteide
n 
asettamine
n, 
oppimisen 
reflektointi 
ja yhteistyö

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

T5 kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan 
sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia

S2 Elinikäisen 
kielenopisk
elun 
valmiuksie
n 
kehittymine
n

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

Karttuva kielitaito, 
taito toimia vuoro-
vaikutuksessa

Taitotaso B1.2
T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta 
toimimaan monissa 
erilaisissa 
viestintätilanteissa, 
joissa aiheet voivat olla 
jo melko vaativia

S3 Vuorovaiku
tus 
erilaisissa 
tilanteissa

Oppilas pystyy osallistumaan 
viestintään melko vaivattomasti 
myös joissakin vaativammissa 
viestintätilanteissa, kuten 
viestittäessä ajankohtaisesta 
tapahtumasta.  

T7 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
puheenvuoron 
ottamista, keskusteluun 
tai kirjalliseen 
viestintään liittymistä 
sekä neuvottelemaan 
merkityksestä

S3 Viestintästr
ategioiden 
käyttö

Oppilas pystyy olemaan 
aloitteellinen tuttua aihetta 
käsittelevässä 
vuorovaikutustilanteessa 
käyttäen sopivaa ilmausta. 
Oppilas pystyy korjaamaan 
väärinymmärryksiä melko 
luontevasti sekä 
neuvottelemaan myös melko 
mutkikkaiden asioiden 
merkityksestä.

T8 ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
viestinnän 
muodollisuusasteeseen
, harjoittelemaan 
viestintää käyttäen 
erilaisia tekstilajeja 
(kuten blogit, 
haastattelut) sekä 
ottamaan viestinnässä 
huomioon 
kulttuurienvälisen 
vuorovaikutustaidon 
vaatimukset

S3 Viestinnän 
kulttuurine
n sopivuus

Oppilas osaa käyttää erilaisiin 
tarkoituksiin kieltä, joka ei ole 
liian tuttavallista eikä liian 
muodollista, tuntee tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt ja toimii 
niiden mukaisesti. Oppilas 
pystyy ottamaan 
vuorovaikutuksessaan 
huomioon tärkeimpiä 
kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä 
näkökohtia.

Karttuva kielitaito, 
taito tulkita tekstejä

Taitotaso B1.2

T9 tarjota oppilaalle ja 
etsiä yhdessä 
oppilaiden kanssa 

S3 Tekstien 
tulkintataid
ot

Oppilas ymmärtää 
selväpiirteistä asiatietoa 
sisältävää puhetta tutuista tai 
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oppilaiden kanssa 
monipuolisia ja 
merkityksellisiä 
tekstejä, jotka 
edellyttävät päättelyä ja 
erilaisia 
tekstinymmärtämisstrat
egioita

ot sisältävää puhetta tutuista tai 
melko yleisistä aiheista ja 
selviää myös jonkin verran 
päättelyä vaativista teksteistä. 
Oppilas ymmärtää pääkohdat ja 
tärkeimmät yksityiskohdat 
ympärillään käytävästä 
laajemmasta muodollisesta tai 
epämuodollisesta keskustelusta.

Karttuva kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä

Taitotaso B1.2

T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan, 
tulkitsemaan ja 
jakamaan tekstejä 
melko vaativista 
aiheista kiinnittäen 
huomiota tekstilajien 
monipuolisuuteen 
(myös pienet esitelmät, 
mielipidekirjoitukset, 
tarinat), rakenteiden 
monipuolisuuteen ja 
hyvään hallintaan

S3 Tekstien 
tuottamista
idot

Oppilas osaa kertoa tavallisista, 
konkreeteista aiheista kuvaillen, 
eritellen ja vertaillen ilmaisten 
itseään suhteellisen 
vaivattomasti. Oppilas pystyy 
kirjoittamaan henkilökohtaisia ja 
julkisempiakin viestejä ja 
ilmaisemaan ajatuksiaan myös 
joistakin kuvitteellisista aiheista.  
Oppilas käyttää kohtalaisen 
laajaa sanastoa ja tavallisia 
idiomeja sekä monenlaisia 
rakenteita ja mutkikkaitakin 
lauseita.
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KIELIKASVATUS JA VIERAAT KIELET

Kielikasvatusta koskevat yhteiset tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden 
kielten opiskelun mahdollisuudet on määritelty luvussa 12.4.5, kieliohjelmassa ja 
luvussa 12.4.

12.5 Vieraat kielet
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A-ENGLANNIN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKILLA 7-9

A-englannin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista,  
oppilaille merkityksellistä ja autenttista. Kielikasvatuksessa autenttista on se, minkä 
kielenkäyttäjä kokee aitona, mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena. Autenttisuutta 
tuodaan tarjoamalla kielenkäyttötilanteita, valinnanmahdollisuuksia ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 

Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen 
erityyppisissä oppimisympäristöissä ja erilaisilla viestintäkanavilla ja –välineillä.  
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 
kasvavaa englannin kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Teksteistä hankitaan 
tietoa, jota sovelletaan tuotoksiin, joita jaetaan ja julkaistaan.  Oppilaita ohjataan 
olemaan aktiivisia toimijoita ja ottamaan itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan 
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla.  

Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen 
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella 
kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista, myös 
luontevana välineenä ilmiöpohjaisessa ja muiden aineiden opiskelussa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki A-englannissa vuosiluokilla 7-9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Kielitaidon kehittymistä 
tuetaan runsaalla viestinnällisellä harjoittelulla.  Oppilaita kannustetaan 
opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä.  Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä 
oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville 
oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi A-englannissa vuosiluokilla 7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. 
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, mutta eri vuosiluokilla painotetaan eri 
tavoitteita. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden 
arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
sähköistä portfoliota.  

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen 
luontevia ilmaisumuotoja. Tavoitteena on, että oppimista ohjaava ja kannustava 
palaute auttaa oppilaita tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, auttaa heitä 
kehittämään niitä ja rohkaisee heitä käyttämään oppimaansa erilaisissa 
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. A-englannin päättöarviointi sijoittuu yhdeksännen luokan 

12.5.1 Vieras kieli englanti, A-oppimäärä 
vuosiluokilla 7-9
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yhteisenä oppiaineena. A-englannin päättöarviointi sijoittuu yhdeksännen luokan 
keväälle. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana ei muodostu 
suoraan oppilaan aiempien kurssien arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. 
Osaaminen kielitaidon eri alueilla kehittyy aina kumuloituvasti,  joten päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-
oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin ja oppimäärän tavoitteisiin.  
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen ja A-englanti
Englannin opiskelussa käytetään ilmiöopiskelua luontevana osana kielenopiskelua 
viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Aiheet ilmiöihin otetaan kurssien 
aihepiireistä ja oppilaiden omista kiinnostuksista ja ilmiöopiskelun laajuus voi 
vaihdella pienistä projekteista koko jakson kestäviin projekteihin. Englanti on myös 
työvälineenä koulun muussa ilmiöopetuksessa.

Vuosiluokan 7.  A-englannin ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet

Vuosiluokalla 7 englannin opiskelussa painotetaan vuorovaikutustaitoja ja 
kielenopiskelutaitoja. 

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Tavoite 6
rohkaista oppilasta harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä toimimaan 
niissä aloitteellisesti  

L4 Monilukutaito   

Harjoitellaan 
itsensä 
ilmaisemista 
erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.   

Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat 
tavoitteen ja 
kontekstin 
mukaan. 

Harjoitellaan rakenteita 
ja fraaseja, joita 
tarvitaan arkipäiväisissä 
vuorovaikutustilanteissa. 
Harjoittelun lähtökohtana 
on oppilaan oma 
elämänpiiri.

Tavoite 7
ohjata oppilasta olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan käyttää 
englannille tyypillisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto-
ja täyteilmauksia ja muuta 
kompensaatiota

L4 Monilukutaito   

Opitaan 
viestintästrategioit
a monipuolisen,  
autenttisen 
materiaalin kautta.  

Harjoitellaan 

Kannustetaan 
rohkeuteen 
sellaisissakin 
viestintätilanteissa, 
joissa ei ymmärrä 
kaikkea. Opitaan 
pyytämään selvennystä 
ja toistoa. 
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Harjoitellaan 
viestintästrategioit
a erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.
  

Tavoite 4 
rohkaista oppilasta asettamaan 
tavoitteita, hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia englantia ja 
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen   

Opitaan 
tunnistamaan 
omat vahvuudet ja 
haasteet 
kielenoppijana ja 
asettamaan omia 
tavoitteita.  

L3 Itsestä 
huolehtiminen ja 
arjen taidot   

Kehitetään 
sosiaalisia taitoja 
pari- ja 
ryhmätyöskentelyll
ä ja 
vertaisoppimisen 
kautta. 

Opitaan asettamaan 
tavoitteita sekä itselle 
että ryhmälle. 

Harjoitellaan taitoa oppia 
yhdessä ja kannustavaa 
vuorovaikutusta. 

Kokeillaan erilaisia  
tapoja oppia englantia 
myös itsenäisesti. 

Ymmärretään 
teknologian merkitys 
omassa englannin 
opiskelussa. 

Vuosiluokan 8. A-englannin oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet

Kahdeksannella vuosiluokalla painotetaan vuorovaikutustilanteita, kasvua 
kulttuurilliseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen ja taitoa tuottaa tekstiä.

OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Tavoite 10  
tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen 
sekä kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin 
rakenteisiin ja ääntämisen 
perussääntöihin  

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologin
en osaaminen  

Hyödynnetään 
teknologiaa 
apuvälineenä 
omassa 
tuottamisessa.  

Käytetään 
teknologiaa 
yhteistoiminnallise
ssa tuottamisessa.  

Laajennetaan sanaston ja 
rakenteiden hallintaa ja opetellaan 
lisää kohdekielen keskeisiä fraaseja 
ja idiomeja.  Harjoitellaan niiden 
käyttöä puheessa ja kirjallisessa 
viestinnässä ja tehdään vähintään 
yksi laajempi projekti, jossa 
hyödynnetään TVT-taitoja 
kielenopiskelun tukena.
  
Harjoitellaan lisää ääntämistä ja 
luontevaa intonaatiota ja suullisen 
esityksen pitämistä aiheesta, joka 
liittyy englanninkieliseen maahan.

Tavoite 8  
ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   

Harjoitellaan erilaisia 
viestintätilanteita ja niihin liittyviä 
kulttuurisia piirteitä, englannissa 
erityisesti mielipide-erojen 
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kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja 
asenteiden esiin tuomista  

ilmaisu   

Syvennetään 
taitoa toimia 
vuorovaikutustilant
eissa 
englanninkieliseen 
kulttuuriin sopivalla 
tavalla. 

erityisesti mielipide-erojen 
kohteliasta käsittelyä. 

Tavoite 1  
edistää oppilaan taitoa 
pohtia englannin asemaan 
ja variantteihin liittyviä 
ilmiöitä ja arvoja ja antaa 
oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyä 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen 

Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia 
kysymyksiä ja 
hakemaan niihin 
vastauksia 
itsenäisesti ja 
yhdessä toisten 
kanssa.  

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   

Ymmärretään 
viestinnän 
kulttuurisidonnaisu
us.

Syvennetään tuntemusta kielen ja 
kulttuurin suhteesta.  

Tutkitaan englannin asemaa 
nykymaailmassa, erityisesti 
englantia puhuvissa maissa. 

Tavoite 3   
ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen   

Opitaan 
käyttämään 
kielitiedon 
käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan 
tuttuja kieliä niiden 
avulla.   

Harjoitellaan 
päättelemään 
säännönmukaisuu
ksia ja 
soveltamaan 
sääntöjä englannin 
oppimisessa. 

L3 Itsestä 
huolehtiminen ja 
arjen taidot    

Syvennetään kielitiedon käsitteiden 
hallintaa ja opitaan vertailemaan 
niiden avulla eri kieliä.   
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Harjoitellaan 
hyödyntämään 
kielitietoa arkisissa  
selviytymistilanteis
sa. 

Vuosiluokan 9.  A-englannin oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet

Yhdeksännellä vuosiluokalla painotetaan kielenopiskelutaitoja, kielitietoisuutta, taitoa 
tulkita tekstejä ja kasvua kulttuuriseen moninaisuuteen. 

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Tavoite 5  
tukea oppilaan itsenäisyyttä 
ja taitoa soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä kehittää 
elinikäisen kieltenopiskelun 
valmiuksiaan 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

Tuetaan oppilaan kasvua 
aktiiviseksi ja oma-
aloitteiseksi kielen 
oppijaksi. 

Ohjataan oppilasta 
käyttämään englantia myös 
vapaa-ajan yhteyksissä. 

Ymmärretään englannin 
osaamisen merkitys jatko-
opintojen ja työn kannalta.

Vahvistetaan oppilaan 
käsitystä itsestään 
aktiivisena, oma-
aloitteisena  
kielenoppijana ja 
vahvistetaan hänen 
oppimaan oppimisen 
taitoja tulevaisuutta 
ajatellen. 
   
Ohjataan oppilasta 
näkemään 
mahdollisuudet, joita 
englannin osaaminen 
avaa tulevaisuuteen.

Tavoite 9  
tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä  

L4 Monilukutaito  

Kehitetään oppilaan 
kriittistä lukutaitoa 
yhteyksissä, jotka ovat 
oppilaille itselleen 
merkityksellisiä.

Harjoitellaan 
tulkitsemaan tekstejä, 
jotka liittyvät oppilaan 
laajempaan 
elämänpiiriin, 
tulevaisuuteen, 
kulttuuriin ja mediaan. 

Opitaan löytämään 
pääkohdat ja tärkeitä 
yksityiskohtia 
laajemmista 
konteksteista 
(esimerkiksi  mainokset, 
tv-sarjat, artikkelit, 
novellit).

Tavoite 2    
kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
englanninkielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa.  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
  
Vahvistetaan oppilaan 
taitoa löytää 
tarkoituksenmukaisia 
englanninkielisiä 
toimintaympäristöjä ja 

Ohjataan oppilasta 
näkemään 
mahdollisuudet, joita 
englannin osaaminen 
avaa hänen omiin 
kiinnostuksen kohteisiin.   
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toimintaympäristöjä ja 
apuvälineitä.   
  
L2 Kulttuurinen 

osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu  

Oppilaille pyritään 
tarjoamaan mahdollisuuksia 
kansainväliseen 
yhteistyöhön ja sitä kautta 
eri kulttuurien vertailuun. 
Kansainvälisyys ja 
kulttuurien kohtaaminen voi 
tapahtua myös verkossa.   

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  
Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa  

Arvosanan kahdeksan osaaminen  

T1 
Kielten statuksiin 
liittyvien 
kysymysten 
huomaaminen ja 
kulttuurienvälinen 
toimintakyky  

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan 
ja mainita englannin levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin 
kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä. 
Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin 
osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen 
yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. 

T2 
Maailmankansalais
en taitojen 
kehittäminen 
englannin kieltä 
hyödyntämällä  

Oppilas osaa toimia ja oppia englanninkielisissä 
toimintaympäristöissä.  

T3 
Kielellinen päättely  

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

T4 
Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen 
reflektointi ja 
yhteistyö 

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

T5 
Elinikäisen 
kielenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

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

T6 
Vuorovaikutus 
erilaisissa 
tilanteissa 

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan 
keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko 
vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa. 
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T7 
Viestintästrategioid
en käyttö  

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin olemaan 
aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko 
viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata 
tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas 
pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien 
merkityksistä. 

T8 
Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan 
vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin 
käytänteisiin liittyviä näkökohtia. 

T9 
Tekstien 
tulkintataidot 

Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin 
yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta 
yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä 
ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää 
pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös 
valmistautumatta. 

T10 
Tekstien 
tuottamistaidot 

Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan 
yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä 
itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista 
käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä 
joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa 
useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 
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VIERAAN KIELEN A1-OPPIMÄÄRÄN YLEINEN KUVAUS 
VUOSILUOKALLA 7-9

Vieraan kielen A1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista,  
oppilaille merkityksellistä ja autenttista. Kielikasvatuksessa autenttista on se, minkä 
kielenkäyttäjä kokee aitona, mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena. Autenttisuutta 
tuodaan tarjoamalla kielenkäyttötilanteita, valinnanmahdollisuuksia ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa.  

Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen 
erityyppisissä oppimisympäristöissä ja erilaisilla viestintäkanavilla ja –välineillä.  
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 
kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Teksteistä hankitaan tietoa, jota 
sovelletaan tuotoksiin, joita jaetaan ja julkaistaan.  Oppilaita ohjataan olemaan 
aktiivisia toimijoita ja ottamaan itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan.   

Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen 
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella 
kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista, 
myös luontevana välineenä ilmiöpohjaisessa ja muiden aineiden opiskelussa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä 
vuosiluokilla 7-9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Kielitaidon kehittymistä 
tuetaan runsaalla viestinnällisellä harjoittelulla.  Oppilaita kannustetaan 
opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä.  Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä 
oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 
haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville 
oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä 
vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. 
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, mutta eri vuosiluokilla painotetaan eri 
tavoitteita. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden 
arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen.   

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen 
luontevia ilmaisumuotoja. Tavoitteena on, että oppimista ohjaava ja kannustava 
palaute auttaa oppilaita tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, auttaa heitä 
kehittämään niitä ja rohkaisee heitä käyttämään oppimaansa erilaisissa 
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa 

12.5.2 Vieras kieli ranska ja saksa, A-oppimäärä 
vuosiluokilla 7-9
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viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. A-kielen päättöarviointi sijoittuu yhdeksännen luokan 
keväälle. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut ranskan tai saksan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana ei 
muodostu suoraan oppilaan aiempien kurssien arvosanoista lasketun keskiarvon 
perusteella. Osaaminen kielitaidon eri alueilla kehittyy aina kumuloituvasti,  joten 
päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan 
kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin ja oppimäärän 
tavoitteisiin.  Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Ilmiöoppiminen ja vieras kieli
Koulun ilmiöopetukseen yhdistetään ranskan ja saksan opiskelua mahdollisuuksien 
mukaan.

Vuosiluokan 7  vieraan kielen A-oppimäärän ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen
L3 Itsestä 
huolehtiminen 
ja arjen taidot

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan 
edelleen kielenopiskelutaitoja. 
Harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen 
käyttöä, kokonaisuuksien 
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon 
hakemista.

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan 
monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä 
aloitteellisesti

L4 
Monilukutaito

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 
Valitaan sisällöt huomioiden nuoren 
toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä 
ja maailmassa, ajankohtaisuus sekä 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet. 
Havainnoidaan ja harjoitellaan 
runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen.

T7 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista 

L4 
Monilukutaito

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä:  
Otetaan huomioon opiskeltavan 
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sopivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin

Otetaan huomioon opiskeltavan 
kielen maantieteellinen levinneisyys 
ja asema sekä kielialueen 
elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä, 
kuten kertovista, kuvaavista tai 
vaikuttavista teksteistä.

Vuosiluokan 8  vieraan kielen A1-oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde  
aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
kyseisen kielen 
kielialueeseen ja 
elämänmuodon joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä 
tukea oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja 
monikielisyyden 
kehittymistä

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Rakennetaan ymmärrystä maailman 
moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä 
kielellisistä oikeuksista. Otetaan 
selkoa niiden maiden tai alueiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista, 
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  
Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja 
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan 
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen 
päävarianteista.

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

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen
L4 
Monilukutaito

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Rakennetaan ymmärrystä maailman 
moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä 
kielellisistä oikeuksista. Otetaan 
selkoa niiden maiden tai alueiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista, 
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  
Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja 
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan 
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen 
päävarianteista.

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin

L5 Tieto- ja 
viestintäteknolo
ginen 
osaaminen 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 
Sisältöjä yhdessä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
kohdekielellä eri yhteisöissä ja 
maailmassa, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen nuorten 
työelämässä ja opiskelussa 
tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi 
otetaan huomioon opiskeltavan kielen 
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otetaan huomioon opiskeltavan kielen 
maantieteellinen levinneisyys ja 
asema sekä kielialueen 
elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä, 
kuten kertovista, kuvaavista tai 
vaikuttavista teksteistä. 
Havainnoidaan ja harjoitellaan 
runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 

Vuosiluokan 9  vieraan kielen A1-oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN

SISÄLLÖT

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: 
Rakennetaan ymmärrystä maailman 
moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä 
kielellisistä oikeuksista. Otetaan 
selkoa niiden maiden tai alueiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista, 
joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  
Käytetään sellaisia kielitiedon 
käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja 
kohdekielen opiskelussa. Hankitaan 
tarvittaessa tietoa kyseisen kielen 
päävarianteista. 

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan

L1 Ajattelu ja 
oppimaan 
oppiminen
L6 Työelämä-
ja 
yrittäjyystaidot

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan 
edelleen kielenopiskelutaitoja. 
Harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen 
käyttöä, kokonaisuuksien 
hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon 
hakemista.

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

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa ja 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus 
ja ilmaisu
L7 
Osallistaminen, 
vaikuttaminen 
ja kestävä 
tulevaisuus

L4 
Monilukutaito
L6 Työelämä-

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita 
tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 
Sisältöjä yhdessä valittaessa 
näkökulmana on nuoren toiminta 
kohdekielellä eri yhteisöissä ja 
maailmassa, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen 
opintoihin sekä tutustuminen nuorten 
työelämässä ja opiskelussa 
tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi 
otetaan huomioon opiskeltavan kielen 
maantieteellinen levinneisyys ja 
asema sekä kielialueen 
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tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä

L6 Työelämä-
ja 
yrittäjyystaidot

asema sekä kielialueen 
elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä, 
kuten kertovista, kuvaavista tai 
vaikuttavista teksteistä. 
Havainnoidaan ja harjoitellaan 
runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin 

kohteet 
oppiainees
sa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppilaan taitoa 
pohtia opiskeltavan kielen 
asemaan liittyviä arvoja ja 
ilmiöitä, ja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Kielten 
statuksiin 
liittyvien 
kysymyste
n 
huomaami
nen ja 
kulttuurien
välinen 
toimintakyk
y 

Oppilas osaa pohtia 
opiskeltavan kielen 
asemaan liittyviä 
ilmiöitä. 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

S1 Maailmank
ansalaisen 
taitojen 
kehittymine
n 
opiskeltava
a kieltä 
käyttämällä 

Oppilas osaa tehdä 
havaintoja 
mahdollisuuksista oppia 
kohdekielisissä 
toimintaympäristöissä. 

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

S1 Kielellinen 
päättely 

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

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista oppilasta S4 Tavoitteide Oppilas osaa asettaa 
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T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen 

S4 Tavoitteide
n 
asettamine
n, 
oppimisen 
reflektointi 
ja yhteistyö 

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

T5 tukea 
oppilaanitsenäisyyttä ja 
taitoa soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä kehittää 
elinikäisen kieltenopiskelun 
valmiuksiaan 

S4 Elinikäisen 
kielenopisk
elun 
valmiuksie
n 
kehittymine
n 

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutuksessa 

Taitotaso A2.2 
T6 – T8 

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monenlaisia 
jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä 
toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Vuorovaiku
tus 
erilaisissa 
tilanteissa 

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

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

S3 Viestintästr
ategioiden 
käyttö 

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

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

S3 Viestinnän 
kulttuurine
n sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 
kieltä yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon sekä 
mielipiteiden ja 
asenteiden 
asianmukaiseen 
ilmaisemiseen. Oppilas 
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ilmaisemiseen. Oppilas 
pystyy keskustelemaan 
kohteliaasti käyttäen 
tavanomaisia ilmauksia 
ja perustason 
viestintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

Taitotaso A2.2 

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

S3 Tekstien 
tulkintataid
ot 

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

Taitotaso A2.1 

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

S3 Tekstien 
tuottamista
idot 

Oppilas pystyy 
kertomaan 
jokapäiväisistä ja 
konkreettisista sekä 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
yksinkertaisia lauseita ja 
konkreettista sanastoa. 
Oppilas osaa helposti 
ennakoitavan 
perussanaston ja monia 
keskeisimpiä rakenteita. 
Oppilas osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen 
perussääntöjä muissakin 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 
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VIERAAN KIELEN B2-OPPIMÄÄRÄN YLEINEN KUVAUS 
VUOSILUOKALLA 8-9
Lauttasaaren yhteiskoulussa voi opiskella B2-kielenä italiaa, ranskaa, saksaa ja 
venäjää.

B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten 
oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään 
aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena.

Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla 
edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä 
syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä.

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 8-9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja 
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä 
yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja 
kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 
Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 
kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään 
monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta 
oppimisestaan. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -
kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia 
harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on 
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä 
vuosiluokilla 8-9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen 
harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan 
opiskelemaan myös muita kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, 
tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita 
nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä 
vuosiluokilla 8-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. 
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki 
kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 
sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen 

12.5.3 Vieras kieli, B2-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
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Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen 
luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla 
oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä 
rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen 
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on 
kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset 
lähtökohdat. 

Päättöarviointi tehdään 9.luokan lopuksi. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen B2-oppimäärän 
tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 
vieraan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason 
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Pyritään käyttämään hyväksi paikallisia yhteistyötahoja, yrityksiä ja 
lähiympäristön kielen osaajia. 

•

Järjestetään vuosittain kielten päivä tai viikko.•

Pyritään tarjoamaan todellinen tai virtuaalinen opintomatka kohdekieliseen 
ympäristöön.

•

B2-kielen erityispiirteet Lauttasaaren yhteiskoulussa

Vuosiluokan 8  vieraan kielen B2-oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde  
aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
kyseisen kielen 
kielialueeseen ja 
elämänmuodon joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä 
tukea oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja 
monikielisyyden 
kehittymistä

L1 
Ajattelu ja 
oppimaan 
oppimine
n
L2 
Kulttuurin
en 
osaamine
n, 
vuorovaik
utus ja 
ilmaisu
L4 
Monilukut
aito

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan 
piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle 
luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai 
tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun 
perustelleella.
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T2 rohkaista oppilasta 
näkemään opiskeltavan 
kielen taito osana 
elinikäistä oppimista ja 
oman kielivarannon 
karttumista, ohjata 
oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen 
parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä sekä 
kannustaa häntä 
käyttämään vähäistäkin 
taitoaan myös oppituntien 
ulkopuolella

L3 Itsestä 
huolehtim
inen ja 
arjen 
taidot

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, 
mikä edistää parhaiten kohdekielen 
oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä 
löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. 
Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan 
antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

T6 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä

T7 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

L4 
Monilukut
aito  
L5 Tieto-
ja 
viestintät
eknologin
en 
osaamine
n 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, 
taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia 
kielenkäyttötilanteita ja oppilaita kiinnostavia 
kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, 
me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, 
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan 
kohdekieltä monipuolisesti. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä huomioiden opiskeltavan 
kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, 
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä 
esimerkiksi foneettista tarkekirjoitusta,  ja 
harjoitellaan ääntämään luontevasti.  

Vuosiluokan 9  vieraan kielen B2-oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMI
NEN

SISÄLLÖT

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde  
aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
kyseisen kielen 
kielialueeseen ja 
elämänmuodon joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä 
tukea oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja 
monikielisyyden 
kehittymistä

L1 
Ajattelu ja 
oppimaan 
oppimine
n
L2 
Kulttuurin
en 
osaamine
n, 
vuorovaik
utus ja 
ilmaisu

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen: Muodostetaan käsitys 
lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan 
kielen levinneisyyden taustaan, etsitään 
oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen 
kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan 
mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin 
liittyviä ennakko-oletuksia.

T3 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 

L4 
Monilukut
aito

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito 
tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia 
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viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

T4 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä

aito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia 
kielenkäyttötilanteita ja oppilaita kiinnostavia 
kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, 
me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, 
puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan 
kohdekieltä monipuolisesti. Lisäksi valitaan 
aiheita yhdessä huomioiden opiskeltavan 
kielen maantieteellinen levinneisyys ja 
asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, 
intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä 
esimerkiksi foneettista tarkekirjoitusta,  ja 
harjoitellaan ääntämään luontevasti.  

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan

T7 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista 
puhumista ja 
kirjoittamista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin

L6 
Työelämä
taidot ja 
yrittäjyys 

S3

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Opetuksen tavoite Sisältö

-alueet 
Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan uuden 
opiskeltavan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
kyseisen kielen 
kielialueeseen ja 
elämänmuodon / joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä 
tukea oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, uteliaisuuden 
ja monikielisyyden 
kehittymistä 

S1 Opiskeltava
n kielen 
aseman, 
keskeisten 
erityispiirteid
en ja 
kielialueen 
hahmottami
nen 

Oppilas tuntee opiskeltavan 
kielen asemaa maailman 
kielten joukossa ja keskeisimpiä 
kielen erityispiirteitä. 
Oppilas osaa luonnehtia joitakin 
opiskeltavan kielen kielialueen 
kulttuurisia ja muita ilmiöitä. 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista oppilasta 
näkemään opiskeltavan 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen

Oppilas osaa arvioida omia 
kielenopiskelutavoitteitaan ja 
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näkemään opiskeltavan 
kielen taito osana elinikäistä 
oppimista ja oman 
kielivarannon karttumista, 
ohjata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen 
parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä sekä kannustaa 
häntä käyttämään 
vähäistäkin taitoaan myös 
oppituntien ulkopuolella 

asettaminen
, oppimisen 
reflektointi ja 
yhteistyö   

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutuksessa 

Taitotaso A1.3 

T3 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3 Vuorovaikut
userilaisissa 
tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista tukeutuen 
joskus viestintäkumppaniin. 

T4 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Viestintästra
tegioiden 
käyttö 

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

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

S3 Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

Taitotaso A1.3 

T6 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien 
tulkintataidot 

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

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

Taitotaso A1.2 

T7 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista kiinnittäen 
huomiota myös 
ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Tekstien 
tuottamistai
dot 

Oppilas pystyy kertomaan 
joistakin tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista käyttäen 
suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman lyhyen 
lauseen harjoitelluista aiheista. 
Oppilas ääntää useimmat 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. Oppilas osaa 
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oleellisimpiin rakenteisiin ymmärrettävästi. Oppilas osaa 
hyvin suppean perussanaston, 
muutaman tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja peruskieliopin 
aineksia. 
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Matematiikan oppiaineen tehtävä
  
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja 
luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja 
rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja 
ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee 
systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan 
opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja 
viestintäteknologiaa.
  
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan 
sekä positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja 
pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
  
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa 
elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää 
ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.
   
Vuosiluokat 7-9  

Vuosiluokan 7.matematiikka - oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S2 Luvut ja laskutoimitukset   
S3 Algebra   
S4 Funktiot   
S5 Geometria   

Sisältöalueet
  
Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan 
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Harjoitellaan 
ohjelmointikäytäntöjä.
  
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan 
laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. 
Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta 
laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja 
alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. 
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 
Harjoitellaan prosenttilaskentaa.

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan 
kirjainlaskentaa. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä. 
Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja.
  
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Piirretään suoria 
koordinaatistoon. Tulkitaan kuvaajia.

12.6 Matematiikka
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Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja 
perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja 
monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Harjoitellaan geometrista konstruointia. 
Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
  
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Varmennetaan ja laajennetaan 
mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.   

Laaja-alainen osaaminen
  
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu   
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Vuosiluokan 8. matematiikka - oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S2 Luvut ja laskutoimitukset   
S3 Algebra   
S4 Funktiot   
S5 Geometria    

Sisältöalueet

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan 
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Syvennetään algoritmista 
ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan ohjelmointikäytäntöjä.  

Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän 
laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo 
sekä muutos- ja vertailuprosentti. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään 
neliöjuurta laskutoimituksissa.  

Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin 
käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. 
Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja 
ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen 
yhtälöitä. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.  

Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja 
kääntäen verrannollisuuteen.

Harjoitellaan geometrista konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta.  

Laaja-alainen osaaminen  
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu   
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
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L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Vuosiluokan 9. matematiikka - oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S2 Luvut ja laskutoimitukset   
S3 Algebra   
S4 Funktiot   
S5 Geometria   
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Sisältöalueet  

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan 
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen 
perusteisiin. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla 
harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä.
  
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla. Kerrataan prosenttilaskentaa.

Kerrataan polynomilaskennan taitoja. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja 
sieventämään niitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. 
Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Käytetään 
verrantoa soveltavissa tehtävissä.

Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Perehdytään funktion 
käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Kerrataan suoriin 
liittyviä käsitteitä. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja 
vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
  
Kerrataan tasogeometriaa. Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan 
pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia. Varmennetaan ja laajennetaan 
mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan 
keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, 
suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja 
tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.  

Laaja-alainen osaaminen  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen   
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu   
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen   
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
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Matematiikan oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista 
yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden 
välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja 
hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat 
ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus 
ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen 
toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. 
Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin 
liittyvistä ongelmista. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan 
opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. 
Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, 
ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii 
sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista geometriaohjelmistoa, 
hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden 
välineenä.

  
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien 
vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi 
annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaiden 
matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä 
oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. 
Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien 
löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja 
annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin.

Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden 
kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille 
vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja 
ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.
  

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7-9  

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen 
ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan 
opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan 
oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja 
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa 
oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä 
pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä 
tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat 
asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa 
tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä 
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tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä 
sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin 
kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi 
arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja 
sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon 
myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.
  
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän 
toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen 
matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita 
ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. 
Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy 
kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 
matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Matematiikassa oppilaan 
osaaminen kehittyy eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien määrittämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
  

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan 
matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen 
perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään 
algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä 
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana 
matematiikan opiskelua.
  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan 
laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. 
Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta 
laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja 
alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. 
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 
Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden 
laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi 
opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. 
Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään 
neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.
  
S3 Algebra
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S3 Algebra

Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan 
potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja 
harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan 
muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan 
ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan 
yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen asteen 
epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa 
lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.
  
S4 Funktiot  

Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja 
kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja 
paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin 
käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja 
vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.
  
S5 Geometria

Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja 
perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja 
monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja 
yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruointia. 
Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja 
trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen 
lauseeseen.
  
Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
  
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin 
pinta-ala.
  
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion 
pinta-aloja ja tilavuuksia.

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
  
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan 
keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, 
suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja 
tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä.  

Matematiikan oppiaineen tavoitteet  

T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana  

Tavoitealue

Merkitys, arvot, asenteet

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen   
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L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen   

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot   

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

   

Sisältöalueet

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   

S2 Luvut ja laskutoimitukset   

S3 Algebra   

S4 Funktiot   

S5 Geometria   

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä  

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että 
yhdessä toimien 
Tavoitealue 

Merkitys, arvot, asenteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  

S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vastuunottaminen 
opiskelusta 

Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistuu 
rakentavasti ryhmän toimintaan. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  
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L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  

S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Opittujen asioiden yhteydet Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa asioiden 
välisiä yhteyksiä 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Matemaattinen ilmaisu Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan sekä 
suullisesti että kirjallisesti. 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien 
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  
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L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Ongelmanratkaisutaito Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista niitä 
hyödyntäen matematiikkaa. 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Taito arvioida ja kehittää 
matemaattisia ratkaisuja 

Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja 
tarkastelee kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito  
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L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Matematiikan soveltaminen Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri 
ympäristöissä 

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa 
tiedon kriittiseen tarkasteluun 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S4 Funktiot  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Tiedon analysointi ja kriittinen 
tarkastelu 

Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää 
tilastotietoa 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa 
Tavoitealue 

Työskentelyn taidot 

Laaja-alainen osaaminen 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S3 Algebra  
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S3 Algebra  

S4 Funktiot  

S5 Geometria  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Tieto- ja 
viestintäteknologian käyttö 

Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa 
matematiikan opiskelussa 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa 
oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S2 Luvut ja laskutoimitukset  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Päättely- ja laskutaito Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja 
päässälaskutaitoa eri tilanteissa 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet 

S2 Luvut ja laskutoimitukset  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Peruslaskutoimitukset 
rationaaliluvuilla 

Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset 
rationaaliluvuilla 

T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin 
Tavoitealue 
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Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet 

S2 Luvut ja laskutoimitukset  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Lukukäsite Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla niiden 
ominaisuuksia 

T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

Sisältöalueet 

S2 Luvut ja laskutoimitukset  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Prosentin 
käsite ja 
prosenttilasken
ta 

Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen käytöstä. Oppilas osaa 
laskea prosenttiosuuden, prosenttiluvun osoittaman määrän 
kokonaisuudesta sekä muutos- ja vertailuprosentin. Oppilas osaa 
käyttää tietojaan eri tilanteissa. 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet 

S3 Algebra  
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S3 Algebra  

S4 Funktiot  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Tuntemattoman 
käsite ja 
yhtälönratkaisutaidot 

Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen 
yhtälön esimerkiksi päättelemällä tai symbolisesti. 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja 
tuottamista 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S3 Algebra  

S4 Funktiot  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Muuttujan ja funktion 
käsitteet sekä kuvaajien 
tulkitseminen ja tuottaminen 

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä 
osaa piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktion 
kuvaajan. Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti. 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S5 Geometria  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Geometrian käsitteiden ja Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, kulmiin ja 
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Geometrian käsitteiden ja 
niiden välisten yhteyksien 
hahmottaminen 

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, kulmiin ja 
monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia sekä niiden 
välisiä yhteyksiä 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja 
ympyrään liittyviä ominaisuuksia 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S5 Geometria  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Suorakulmaisen kolmion ja 
ympyrän ominaisuuksien 
hahmottaminen 

Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja 
trigonometrisia funktioita. Oppilas ymmärtää 
kehäkulman ja keskuskulman käsitteet. 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet 

S5 Geometria  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Pinta-alojen ja 
tilavuuksien 
laskutaito 

Oppilas osaa laskea tasokuvioiden pinta-aloja ja kappaleiden 
tilavuuksia. Oppilas osaa pinta-ala- ja tilavuusyksiköiden 
muunnoksia. 

T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
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L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Sisältöalueet 

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Tilastolliset 
tunnusluvut ja 
todennäköisyyslasken
ta 

Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa 
antaa niistä esimerkkejä. Oppilas osaa määrittää sekä 
klassisia että tilastollisia todennäköisyyksiä. 

T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa 
matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 
Tavoitealue 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

Sisältöalueet 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Algoritminen ajattelu ja 
ohjelmointitaidot 

Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita 
ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia. 
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Biologian oppiaineen tehtävä

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen 
kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita 
ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä 
perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Biologian opetuksessa työskennellään autenttisia materiaaleja hyödyntäen ja 
ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen 
tiedonhankintaan. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että 
laboratoriotyömenetelmiä. Kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja 
herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. 
Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen 
sekä yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien 
alojen opiskeluun sekä työelämään. Biologian opetuksen sisältöjä on hyvä toteuttaa 
ilmiöpohjaisina oppimisprojekteina ja oppiaineiden välisessä yhteistyössä.

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja 
voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, 
ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää 
oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat 
saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja 
sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja 
globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä 
erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että 
koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan 
havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. Biologian 
opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että oppilaita ohjataan käyttämään 
myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, 
tulkinnassa ja esittämisessä.

Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen 
huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen 
oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle 
luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä 
raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden 
mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden 
taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti 
ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita 
omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa 
oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että 
turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet 
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turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet 
huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä 
oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta 
työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään 
opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden 
mahdolliset vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan 
työskentelyssä kunkin omien vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla 
oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä 
tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja etenevät 
yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7-9

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee 
oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa 
jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa 
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian 
tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja 
vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa 
biologista tietoa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan 
monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että 
biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa 
oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia 
aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, 
tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja 
tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on 
osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri 
tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät 
paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus 
(S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin 
sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

Lauttasaaren yhteiskoulussa biologian oppimäärä on jaettu neljään kurssiin. 
Biologiaa opiskellaan yksi vuosiviikkotunti luokilla 7 ja 8 kullakin ja kaksi 
vuosiviikkotuntia luokalla 9. Keskeisiä sisältöalueita ja laaja-alaisia tavoitteita 
toteutetaan soveltuvin osin kaikilla biologian kursseilla.

S1 Biologinen tutkimus

Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 
toiminnan kautta tutuiksi.
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S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta 
sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä 
havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen 
vaikutusta niihin.

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta

Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan 
sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, 
suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden 
välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. 
Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.

S4 Mitä elämä on?

Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin 
tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan 
rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, 
elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution 
perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita.

S5 Ihminen

Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä 
ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, 
kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, 
miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, 
luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan 
luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä 
periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään 
biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden 
kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Mitä elämä on?•
Itämeri•
Eliöt ja niiden evoluutio•
Mikroskoopin käyttötaito•
Eliöiden anatomiaan ja sopeutumiseen tutustuminen•

7 lk. Lähialueen ja vesistöjen tutkimisen näkökulma "Rannalla", painottaen 
sisältöalueita S1, S2, S3, S4 ja S6.

•

Kasvin kasvu ja lisääntyminen•
Luonnontilaisesta metsästä kaupunkimetsään•
Retkeilytaidot ja jokamiehenoikeudet•
Ekosysteemipalvelut•
Ohjattu biologisen kokoelman kerääminen ja koostaminen•

8 lk. Metsän ja suon ekologian tutkimisen näkökulma "Mennään metsään", 
painottaen sisältöalueita S1, S2, S3, S4 ja S6.

•

9 lk. Ihmisen elimistön, perimän ja ekologisen merkityksen tutkimisen 
näkökulma "Ihminen ja ympäristö”, painottaen sisältöalueita S1, S2, S3, S4, S5 

•

Biologian oppiaineen sisältöjen painotusalueet vuosiluokittain 
Lauttasaaren yhteiskoulussa
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Lisääntyminen ja perinnöllisyys•
Ihmissolut•
Oman elimistön rakenteen ja toiminnan ymmärtäminen•
Aistit ja kaupunkiympäristö•
Bioteknologia•

näkökulma "Ihminen ja ympäristö”, painottaen sisältöalueita S1, S2, S3, S4, S5 
ja S6.

Retket: pyritään yhteen retkeen/vuosiluokka.•

Ilmiöoppiminen ja biologia

Koulun ilmiöopetukseen yhdistetään biologian opiskelua mahdollisuuksien mukaan. 
Biologian oppiaine nivoutuu helposti yhteen lähes minkä oppiaineen kanssa tahansa 
ja vie opiskeltavan aihepiirin lähelle todellista ja ajankohtaista kokemusmaailmaa. 
Erityisen hyvin biologia tukee muiden luonnontieteellisten aineiden ilmiöoppimista.

Biologian oppiaineen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä 
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.

Tavoitealue

Biologinen tieto ja ymmärrys

L4 Monilukutaito •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta•

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ekosysteemin 
rakenteen ja 
toiminnan 
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja 
toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden 
ravintoverkkojen lajeja. Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden 
merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien 
kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä 
ymmärtämään eliökunnan rakennetta.

Tavoitealue

Biologinen tieto ja ymmärrys

Laaja-alainen osaaminen
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L4 Monilukutaito •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S5 Ihminen•

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Eliökunnan 
rakenteen jaa 
eliöiden rakenteen ja 
elintoimintojen 
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa 
nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden 
elintoimintoja. Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien 
sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien 
pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja 
ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Tavoitealue

Biologinen tieto ja ymmärrys

L4 Monilukutaito •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Eliöiden sopeutumisen 
ja elinympäristöjen 
monimuotoisuuden 
hahmottaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja 
osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. 
Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja 
ymmärtää niiden merkityksen luonnon 
monimuotoisuudelle.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita.

Tavoitealue

Biologinen tieto ja ymmärrys

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen •
Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
Sisältöalueet
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S1 Biologinen tutkimus •
S4 Mitä elämä on? •
S5 Ihminen •

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Perinnöllisyyden ja 
evoluution 
perusperiaatteiden 
hahmottaminen

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön 
vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä. Oppilas osaa 
kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat 
kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja.

Tavoitealue

Biologinen tieto ja ymmärrys

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot •
Laaja-alainen osaaminen

S5 Ihminen •
Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ihmiselimistön rakenteen 
ja toiminnan 
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja 
elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja 
kehittymisen pääperiaatteita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja 
ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden 
merkitys.

Tavoitealue

Biologinen tieto ja ymmärrys

L4 Monilukutaito •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •
Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Luonnonympäri
stössä 
tapahtuvien 
muutosten 
havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa 
lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan 
aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista. Oppilas ymmärtää 
maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden 
merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja 
jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.
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jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja 
seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Tavoitealue

Biologiset taidot

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen •
Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S5 Ihminen •
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Luonnontiete
ellinen 
ajattelutaito

Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja 
luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä 
sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä. Oppilas osaa esittää 
perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa.

Tavoitealue

Biologiset taidot

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S5 Ihminen •

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Biologisen 
tutkimusvälineistön 
ja teknologian 
käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti 
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää 
tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto-
ja viestintäteknologiaa.

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten 
ilmiöiden ymmärtämiseksi.
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ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Tavoitealue

Biologiset taidot

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen •
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta•

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Eliökokoelman 
laatiminen ja kasvien 
kokeellinen 
kasvattaminen

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai 
digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen 
eliökokoelman. Oppilas toteuttaa ohjatusti 
kasvatuskokeen.

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Tavoitealue

Biologiset taidot

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S5 Ihminen •
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Biologisen 
tutkimuksen 
tekeminen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja 
laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja 
tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa 
raportoida sen tuloksia.

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä 
sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Tavoitealue
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Tavoitealue

Biologiset taidot

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu •
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •
Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Biologisten 
tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen 
arjessa

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi 
hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa 
perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. Oppilas 
osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja 
tulosten raportointiin.

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan 
sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.

Tavoitealue

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •
Laaja-alainen osaaminen

S1 Biologinen tutkimus •
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön •
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta •
S4 Mitä elämä on? •
S5 Ihminen •
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •

Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Luontosuhteen ja 
ympäristötietoisuuden 
merkityksen hahmottaminen

Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten 
luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon 
monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja.

Tavoitealue

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •
Laaja-alainen osaaminen

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta•
•

Sisältöalueet
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•
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Eettisten 
kysymysten 
pohdinta

Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja 
ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää 
perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseksi.

Tavoitealue

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen •

Laaja-alainen osaaminen

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta •
Sisältöalueet

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kestävän tulevaisuuden 
rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamiseksi.
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Maantiedon oppiaineen tehtävä 

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. 
Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia lähiympäristössä, 
Lauttasaaressa, pääkaupunkiseudulla ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita 
sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa 
alueelliseen kehikkoon. 

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan 
maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. 
Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja 
yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa 
monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. 

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta 
ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia 
alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja 
seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat 
oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. 

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus 
tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat 
tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa.

Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä 
edistävään toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja 
vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentamiseen. 

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia 
oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, 
kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten 
oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon 
opetusta. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä 
ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja 
vuorovaikutteista työskentelyä. 

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja 
muualla maailmassa. Työtapoja valittaessa ja suunniteltaessa tavoitteena on 
opetusryhmän työskentelytaitojen ja oppimistapojen kehittäminen. Opetuksessa 
otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, 
luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita 
hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella 
uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. 
Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja 
jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta 

12.8 Maantieto

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 241    



jaetaan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta 
tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden spatiaalisen hahmottamisen 
vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa. Oppilaita 
ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa. 
Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan 
tukemalla ja kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä 
tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä 
voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa 
sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri 
tasoille.

Oppilaan oppimisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7-9 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee 
oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa 
oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa 
oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon 
tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja 
vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa 
tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa 
osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen 
osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen 
arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä 
sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan 
kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri 
tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät 
paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että maapallon 
karttakuvan kehittäminen (S1) ja ajankohtaisen maailman seuraaminen (S2) 
sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri 
vuosiluokille.

Lauttasaaren yhteiskoulussa maantiedon oppimäärä on jaettu kolmeen kurssiin. 
Maantietoa opiskellaan yksi kurssi vuodessa. Keskeisiä sisältöalueita ja laaja-alaisia 
tavoitteita toteutetaan soveltuvin osin kaikilla maantiedon kursseilla.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet 

Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä 
erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman 
hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön 
omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttöä yhdistetään 
soveltaen maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. 
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soveltaen maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma 

Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle.
Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. 
Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan 
työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen 
osaamiseen. 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla 

Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään 
vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. 
Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, 
niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä. 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt 

Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. 
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Tutkitaan esimerkkien avulla 
maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. Maantiedon opetuksessa 
voidaan myös osallistua oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä 
sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla 

Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, 
Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten 
ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. 
Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten 
näkökulmasta. 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö 

Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin 
Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan 
omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään 
ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden 
heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren 
alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 
kehityskysymyksiä. 

Maantiedon sisältöjen painotusalueet vuosiluokittain 
Lauttasaaren yhteiskoulussa

Maan planetaarisuus •
Maapallon sisäiset ja ulkoiset prosessit•
Ympäristötekijät ja alueelliset erikoispiirteet•

7 lk. Luonnonmaantieteellinen näkökulma "Kotiplaneettamme maa"•

Ihmistoiminta, luonnonvarat ja niiden vaikutukset Maapallolla•
Väestömaantiedettä•
Kulttuuri käsitteenä ja ihmiskuntaa yhdistävänä tekijänä•
Globalisaatio•

8 lk.  Kulttuurimaantieteellinen näkökulma "Ihminen maapallolla"•

Pohjoismaiden luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset erityispiirteet•
9 lk. Suomi ja lähialueet•
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Pohjoismaiden luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset erityispiirteet•
Baltian maat•
Suomalaisuus kulttuurien kartalla•
Euroopan unioni•
Geomediataidot•

Ilmiöoppiminen ja maantieto

Koulun ilmiöopetukseen yhdistetään maantiedon opiskelua mahdollisuuksien 
mukaan. Maantiedon oppiaine nivoutuu helposti yhteen lähes minkä oppiaineen 
kanssa tahansa ja vie opiskeltavan aihepiirin lähelle todellista ja ajankohtaista 
kokemusmaailmaa. Erityisen hyvin maantiede tukee muiden luonnontieteellisten ja 
yhteiskunnallisten aineiden ilmiöoppimista.

Maantiedon oppiaineen tavoitteet
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta.

Tavoitealue 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •
L4 Monilukutaito  •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Maapallon karttakuvan 
hahmottaminen ja keskeisen 
paikannimistön tunteminen 

Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan 
peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden 
sijainnin ja nimistön. 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan 
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla  

Tavoitealue 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •
L4 Monilukutaito  •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •

Sisältöalueet 
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S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Luonnonmaanti
eteellisten 
ilmiöiden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, 
vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa 
maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja 
kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa 
tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä 
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja 
maapallon eri alueilla 

Tavoitealue 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •
L4 Monilukutaito•
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Ihmismaantieteellisten 
ilmiöiden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien 
piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa ja 
muualla maailmassa. 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä 
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

Tavoitealue 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen•

Laaja-alainen osaaminen 
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L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen•
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot•
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

S1 Maapallon karttakuva ja alueet•
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Luonnon ja ihmisen 
toiminnan välisen 
vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen sekä 
luonnonvarojen kestävä 
käyttö 

Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa 
ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia 
vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön 
tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. Oppilas osaa 
kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää 
maantieteellisiä kysymyksiä  

Tavoitealue 

Maantieteelliset taidot 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Maantieteelli
nen 
ajattelutaito 

Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden 
välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma 
lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas 
osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin. 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien 
ja etäisyyksien ymmärrystä  

Tavoitealue 
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Maantieteelliset taidot 

L4 Monilukutaito  •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Tilatajun 
kehittyminen 

Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla 
etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja 
liikkua maastossa kartan avulla. 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, 
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä 

Tavoitealue 

Maantieteelliset taidot 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys•

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Geomediataid
ot 

Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta 
geomediaa maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. 
Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita 
maantieteellisiä malleja. 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja  

Tavoitealue 
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Maantieteelliset taidot 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen•
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Tutkimustaidot Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen 
tutkimuksen. Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia 
geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset tilanteeseen 
sopivalla tavalla. 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia 
sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa 
lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa  

Tavoitealue 

Maantieteelliset taidot 

L4 Monilukutaito  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Ympäristölukut
aito ja 
ympäristön 
muutosten 
arvioiminen 

Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa 
esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista 
ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia 
aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin 
ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää 
tapahtumien taustoja. 
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T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä 
argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

Tavoitealue 

Maantieteelliset taidot 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Ryhmässä 
työskentelyn ja 
argumentoinnin 
taidot 

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa 
toimintaansa ryhmässä. Oppilas osaa esittää perusteltuja 
mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja 
suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden 
monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

Tavoitealue 

Maantieteelliset taidot 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Osallistumisen 
ja 
vaikuttamisen 
taidot 

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa 
vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai 
ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Oppilas ymmärtää ja 
osaa kuvata yhteisöllisen ja globaalin vastuun merkitystä. 
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T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään 
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi 

Tavoitealue 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

T12 tukea oppilasta 
kasvamaan aktiiviseksi, 
vastuullisesti toimivaksi ja 
kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi 

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti 
koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa 
kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa 
antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän 
elämäntavan mukaisesti. 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, 
ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia 
kaikkialla maailmassa 

Tavoitealue 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet  •
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma  •
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla  •
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt  •
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla  •
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö  •

Sisältöalueet 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Alueellisen identiteetin 
sekä luonnon, 
ihmistoiminnan ja 
kulttuurien 

Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä 
vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata lähiympäristön ja sen 
monimuotoisuuden merkitystä. Oppilas osaa kuvata 
kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä 
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kulttuurien 
moninaisuuden 
tunnistaminen 

kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä 
osaa tarkastella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien 
näkökulmasta. 
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Fysiikan oppiaineen tehtävä
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä 
maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja 
teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja 
teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten 
ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. 
Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista 
sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on 
kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten 
taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta 
kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat 
muokkautuvat oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä 
ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, 
tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon 
luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä 
tehdyt havainnot ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys 
käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja 
luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää 
työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita 
fysiikan opiskeluun.

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen 
merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa 
konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan 
osaamista.

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9
Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden 
saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja 
tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden 
osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan 
työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. 
Jotta fysiikan ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, 
Lauttasaaren yhteiskoulun tilojen lisäksi hyödyntäen paikallisia mahdollisuuksia 
kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9
Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden 
omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä 

12.9 Fysiikka
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omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä 
kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja 
sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat 
voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. 
Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä 
abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan 
suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan 
vahvistumista.

Oppilaan oppimisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7-9
Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai 
kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee 
monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti 
työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin 
tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan 
rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti 
tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien 
lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota 
kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi 
työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia 
ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, 
tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja 
työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä 
opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fysiikan päättöarvioinnin 
kriteereihin. Fysiikassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla 
oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta.

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 
7-9
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät 
paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että 
luonnontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy kaikkiin muihin sisältöalueisiin. 
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä 
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan 
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön 
pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, 
tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto-
ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan 
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Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan 
erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja 
hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

S3 Fysiikka yhteiskunnassa
Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti 
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on 
energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin 
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian 
säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin 
kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 
sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

S5 Vuorovaikutus ja liike
Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden 
kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin 
voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja 
muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään 
kvalitatiivisesti energiaan.

S6 Sähkö
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä 
yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, 
sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä 
riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön 
käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään 
kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Vuosiluokan 7. fysiikka - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

Sisältöalueet
Lauttasaaren yhteiskoulussa valitaan eri fysiikan sisältöalueista ja oppilaiden 
mielenkiinnon kohteista sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin 
tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti 
tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, 
koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja 
käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. 7.luokalla tutustutaan myös tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

Sisältöjä valitaan 7. luokalla siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä 
pohditaan erityisesti terveyden, turvallisuuden sekä turvallisen työskentelyn 
näkökulmista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon paikallinen Lauttasaaren ja 
pääkaupunkiseudun toimintaympäristö. Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat 
esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä 
maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet.  Sisältöihin kuuluvat myös 
tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja 
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tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja 
nykypäivän tutkimukseen.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Vuosiluokan 8. fysiikka - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

S5 Vuorovaikutus ja liike

Sisältöalueet
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä 
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan 
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön 
pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, 
tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto-
ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

Pohditaan oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä erityisesti terveyden ja 
turvallisuuden näkökulmista. Otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. 
Perehdytään lämpöilmiöihin syvällisemmin.

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian 
säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden mikrorakenteet ja mittasuhteet sekä 
erilaiset vuorovaikutukset ja kappaleiden liiketilat. Kahden kappaleen 
vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden 
vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan 
liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään 
kvalitatiivisesti energiaan.

Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin 
ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
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L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Vuosiluokan 9. fysiikka - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

S6 Sähkö

Sisältöalueet
Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä 
tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan 
tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön 
pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, 
tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto-
ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan 
erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen toimintaympäristö. 

Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti 
yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on 
energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin 
koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian 
säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin 
kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, 
sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä 
yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, 
sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä 
riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön 
käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään 
kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan. Tutustutaan sähkömagneettisen ja 
hiukkassäteilyn lajeihin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Fysiikan oppiaineen tavoitteet
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
Tavoitealue
Merkitys, arvot ja asenteet

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Sisältöalueet

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta 
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, 
asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
Tavoitealue

Merkitys, arvot ja asenteet

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Sisältöalueet

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 
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S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Tavoitteellinen 
työskentely ja 
oppimaan 
oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien 
osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi. Oppilas osaa 
kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, 
vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, 
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
Tavoitealue

Merkitys, arvot ja asenteet

Laaja-alainen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Sisältöalueet

S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fysiikan 
merkityksen 
arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja 
taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Oppilas osaa kuvata fysiikan 
osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön 
kannalta

Tavoitealue

Merkitys, arvot ja asenteet

Laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
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Sisältöalueet
S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kestävän 
kehityksen tiedot ja 
taidot fysiikan 
kannalta

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 
Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen 
kestävän käytön kannalta.

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä 
kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi 

Tavoitealue

Tutkimisen taidot

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kysymysten 
muodostaminen sekä 
tutkimusten ja muun 
toiminnan suunnittelu

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta 
ilmiöstä. Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä 
tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi 
rajaamalla muuttujia.

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa 
sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
Tavoitealue

Tutkimisen taidot

Laaja-alainen osaaminen
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Sisältöalueet

Ei asetettu



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kokeellisen 
tutkimuksen 
toteuttaminen

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja 
mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan. Oppilas osaa 
toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa 
tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
Tavoitealue

Tutkimisen taidot

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Sisältöalueet

Ei asetettu



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Tutkimusten tulosten 
käsittely, esittäminen 
ja arviointi

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia. 
Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta 
sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja 
merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden 
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ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden 
kanssa
Tavoitealue

Tutkimisen taidot

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Teknologinen 
osaaminen ja yhteistyö 
teknologisessa 
ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja 
niiden toimintaperiaatteita. Oppilas osaa työskennellä 
yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, 
suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja 
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan 
oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla 
Tavoitealue

Tutkimisen taidot

Laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Tieto- ja 
viestintätekniik
an käyttö

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai 
sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen 
ja esittämiseen. Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä 
simulaatiosta.
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simulaatiosta.

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
Tavoitealue

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Käsitteiden 
käyttö ja 
jäsentyminen

Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten 
käsitteiden avulla. Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät 
ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja 
selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä
Tavoitealue

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Mallien 
käyttäminen

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä 
harjoittelee yksinkertaisten mallien muodostamista 
mittaustuloksista. Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä mallin 
rajoituksia tai puutteita.

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 262    



rajoituksia tai puutteita.

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla
Tavoitealue

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L4 Monilukutaito 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Argumentointi-taidot 
ja tietolähteiden 
käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita 
joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas osaa ilmaista ja 
perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja 
kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
Tavoitealue

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L4 Monilukutaito 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Luonnontieteellisen 
tiedon luonteen 
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla 
luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä. Oppilas 
osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa 
tietoa.
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tietoa.

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten 
vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä
Tavoitealue

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Sisältöalueet



S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Tiedollisten jatko-
opinto-valmiuksien 
saavuttaminen

Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä 
sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, 
suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan 
soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 
Tavoitealue

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

Laaja-alainen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Sisältöalueet



S1 Luonnontieteellinen tutkimus 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S5 Vuorovaikutus ja liike 

S6 Sähkö 

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä



Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Tietojen ja taitojen 
soveltaminen eri 
tilanteissa

Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan 
monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa 
fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä.
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Kemian oppiaineen tehtävä
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä 
maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen 
sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa 
ja teknologiassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää 
tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen 
kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Oppilaita 
ohjataan ottamaan vastuuta ympäristöstään ja etsimään uusia ratkaisuja kestävän 
tulevaisuuden turvaamiseksi.

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista 
sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on 
makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä 
submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikaisemmista 
kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä 
aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä. 
Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen 
käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja 
merkityksen arviointiin eri tilanteissa.

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden 
havainnointi ja tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden 
sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen 
hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, 
luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun. Opetuksen 
tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös 
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään 
tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä 
tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.

Oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle 
työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan 
sopivia aihepiirejä suljettuihin tai avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa 
tutustutaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin kuten ongelman tai ilmiön pohtimiseen,  
suunnitteluun, koejärjestelyn toteuttamiseen, havainnointiin, tulosten koontiin ja 
käsittelyyn sekä tulosten arviointiin ja esittämiseen. Tutustutaan tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan 
erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin 
kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia. 

S3 Kemia yhteiskunnassa
Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian 
osaamista.

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja 

12.10 Kemia
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Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja 
energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös 
tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja 
nykypäivän tutkimukseen.

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja 
rasvaliukoisuutta. 

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. 
Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.

Oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Lauttasaaren yhteiskoulun visiona on uudistuva, tulevaisuuden koulu. Monipuolisilla 
työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. 
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen 
oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus 
yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa 
työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä 
työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.  

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. 
Kemian ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti. Koulun tilojen 
lisäksi pyritään hyödyntämään lähiympäristön mahdollisuuksia sekä yhteistyötä 
yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimisstrategioitaan. Käsitteiden 
omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä 
kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja 
sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat 
voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. 
Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä 
abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan 
suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan 
vahvistumista.

Oppilaan oppimisen arviointi oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Monipuolista arviointia voidaan tukea jäsentämällä työskentelyä pienemmiksi 
kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja 
arviointiperusteensa. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti 
turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä 
aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia 
ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan 
rakentavan palautteen ja kysymysten avulla.    

Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation 
rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi 
perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten 
sisällön lisäksi arvioidaan oppimisprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten 
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sisällön lisäksi arvioidaan oppimisprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten 
muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, 
käsitteiden käyttöä, työn dokumentointia, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun 
saattamista.   

Oppilaat osallistuvat arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tavoitteen 
asettamiseen. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja 
oppilaiden välisiä keskusteluja käytetään arvioinnin tukena. 

Päättöarviointi sijoittuu yhdeksännelle vuosiluokalle.  Päättöarvioinnilla määritellään, 
miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kemian 
päättöarvioinnin kriteereihin. Kemiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri 
tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

  

Vuosiluokan 7.  Kemia - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet 
Opetuksen 
tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite 
liittyy 

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt 

Merkitys, 
arvot ja 
asenteet 

T1 kannustaa 
ja innostaa 
oppilasta 
kemian 
opiskeluun  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
Kemiassa ajattelun taitoja kehitetään 
luomalla tilaisuuksia itsenäiseen ja 
yhteiseen ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja 
johtopäätösten tekemiseen sekä 
asioiden välisten 
vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten 
yhteyksien huomaamiseen ja siten 
systeemiseen ajatteluun.  
    
Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat sekä taiteen eri muodot 
edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen. Luonnontieteellisessä 
tutkimuksessa oppilaat oppivat 
tekemään havaintoja ja hakemaan, 
arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan 
sekä jakamaan tietoa ja ideoita. 
Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä 
havaintoja, hakea monipuolisesti tietoa 
sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa 
kriittisesti ja eettisesti eri näkökulmista.   
  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
Turvallisen työskentelyn 
periaatteet ja 
perustyötaidot luovat 
pohjan kokeelliselle 
työskentelylle. Eri 
sisältöalueista ja 
oppilaiden mielenkiinnon 
kohteista valitaan sopivia 
aihepiirejä suljettuihin tai 
avoimiin tutkimuksiin. 
Erilaisissa tutkimuksissa 
tutustutaan 
tutkimusprosessin eri 
vaiheisiin kuten ongelman 
tai ilmiön pohtimiseen,  
suunnitteluun, 
koejärjestelyn 
toteuttamiseen, 
havainnointiin, tulosten 
koontiin ja käsittelyyn sekä 
tulosten arviointiin ja 
esittämiseen. Tutustutaan 
tieto- ja 
viestintäteknologian 
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Oppilaat saavat monipuolisesti 
palautetta koko oppimisprosessin ajan 
ja taitojen kehittyminen tehdään 
näkyväksi. Opettaja rohkaisee oppilaita 
luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä 
ja olemaan avoimia uusille ratkaisuille. 
  
  

viestintäteknologian 
hyödyntämiseen 
tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 
Sisältöjä valitaan siten, 
että oman elämän ja 
elinympäristön ilmiöitä 
pohditaan erityisesti 
terveyden ja turvallisuuden 
näkökulmista. Sisältöjen 
valinnassa otetaan 
huomioon paikallinen 
toimintaympäristö ja 
lähiympäristön tila. 
Tutustutaan kodin 
kemikaaleihin ja 
paloturvallisuuteen. 
Tutkitaan olomuotojen 
muutoksia. 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 
Tutkitaan monipuolisesti 
seosten ja puhtaiden 
aineiden ominaisuuksia 
kuten vesi- ja 
rasvaliukoisuutta. 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 
Tutustutaan energian ja 
aineiden muuttumiseen 
kemiallisissa reaktioissa. 
Havainnoidaan 
reaktionnopeutta ja 
pohditaan siihen 
vaikuttavia tekijöitä. 
Harjoitellaan kemian 
merkkikielen ja 
yksinkertaisten 
reaktioyhtälöiden 
tulkitsemista. 

T2 ohjata ja 
kannustaa 
oppilasta 
tunnistamaan 
omaa kemian 
osaamistaan, 
asettamaan 
tavoitteita 
omalle 
työskentelylle
en sekä 
työskentelem
ään 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
  
    
  
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
Kemiassa opetellaan työskentelemään 
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 
sekä toimimaan järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Toiminnallisissa 
opiskelutilanteissa oppilaita ohjataan 
asettamaan hypoteeseja, 
suunnittelemaan työprosesseja, 
kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja 

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 
S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 
. 
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ään 
pitkäjänteisest
i  

kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja 
tekemään johtopäätöksiä. Oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti 
sekä kohtaamaan myös 
epäonnistumisia ja pettymyksiä. 
Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen 
työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja 
sen tulosten arvostamiseen.  
Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin 
ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian 
osaamista.               
  

. 

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämää
n kemian 
osaamisen 
merkitystä 
omassa 
elämässä, 
elinympäristö
ssä ja 
yhteiskunnass
a 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7) 
Kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa keskeistä on yhteinen 
ja yksilön oma vastuunotto itsestään, 
toisista ja maailmasta ympärillään. 
Kemiassa oppilaat oppivat 
työskentelemään yhdessä ja saavat 
tilaisuuksia harjoitella asioiden kriittistä 
tarkastelua. Perusopetuksen aikana 
oppilaat pohtivat menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä 
yhteyksiä sekä erilaisia 
tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan 
ymmärtämään omien valintojen, 
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi 
itselle, myös lähiyhteisöille, 
yhteiskunnalle ja luonnolle. Opetus 
tarjoaa mahdollisuuden luovuuteen ja 
uusien innovaatioiden ja ideoiden 
kehittelyyn ja niiden toteutukseen. 
  
  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 
  

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T4 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
kemian 
osaamistaan 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamises
sa sekä 
arvioimaan 
omia 
valintojaan 
luonnonvaroje
n kestävän 
käytön ja 
tuotteen 
elinkaaren 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
Kemian opetuksessa ja muussa 
koulutyössä oppilaat oppivat 
ymmärtämään teknologian kehitystä, 
monimuotoisuutta ja merkitystä omassa 
elämässä, kouluyhteisössä ja 
yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 
ymmärtämään myös teknologian 
toimintaperiaatteita ja kustannusten 
muodostumista sekä harjoittelemaan 
sen vastuullista käyttöä ja teknologisten 
ideoiden kehittämistä ja mallintamista. 
Oppilaiden kanssa pohditaan 
teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä 
ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 
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elinkaaren 
kannalta 

kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta ja 
toimimaan kriittisinä ja vastuullisina 
kuluttajina. Heitä opastetaan 
vahvistamaan edellytyksiään oman 
talouden suunnitteluun ja taloudesta 
huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana 
oppilaat harjaantuvat kestävän 
elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 
toimintatapoihin elämän eri alueilla. 
Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi 
ja vastuullisesti myös liikenteen 
erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä 
ja mopolla liikuttaessa, sekä 
huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä 
ja päihteettömyydestä liikenteessä. 
  
Oppilaita tuetaan suhtautumaan 
luottavaisesti tulevaisuuteen. Heitä 
kannustetaan huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman elämän 
ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä 
lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. 
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella 
toimimaan omasta ja muiden 
turvallisuudesta huolehtien eri 
tilanteissa. Heitä ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan 
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen 
liittyvät symbolit. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7) 
  

Tutkimisen 
taidot 

T5 kannustaa 
oppilasta 
muodostamaa
n kysymyksiä 
tarkasteltavist
a ilmiöistä 
sekä 
kehittämään 
kysymyksiä 
edelleen 
tutkimusten ja 
muun 
toiminnan 
lähtökohdiksi  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
   

  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7) 

  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T6 ohjata 
oppilasta 
toteuttamaan 
kokeellisia 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

Tieto- ja viestintäteknologinen 

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
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kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä 
muiden 
kanssa sekä 
työskentelem
ään 
turvallisesti ja 
johdonmukais
esti 

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 
Oppilaita opastetaan tuntemaan tieto- ja 
viestintäteknologian erilaisia sovelluksia 
ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan 
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa ja 
vaikuttamisen keinona. Yhdessä 
pohditaan, miksi tieto- ja 
viestintäteknologiaa tarvitaan kemian 
opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa 
ja miten näistä taidoista on tullut osa 
yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja 
viestintäteknologian vaikutusta opitaan 
arvioimaan kestävän kehityksen 
näkökulmasta ja toimimaan 
vastuullisina kuluttajina. He oppivat 
hahmottamaan sen merkitystä, 
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa 
maailmassa. Tieto- ja 
viestintäteknologia tarjoaa välineitä 
tehdä omia ajatuksia ja ideoita 
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se 
myös kehittää ajattelun ja oppimisen 
taitoja.  
  
  

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 
  

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T7 ohjata 
oppilasta 
käsittelemään
, tulkitsemaan 
ja esittämään 
omien 
tutkimustensa 
tuloksia sekä 
arvioimaan 
niitä ja koko 
tutkimusprose
ssia 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
  
  
Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 
  
  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T9 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
tieto- ja 
viestintäteknol
ogiaa tiedon 
ja 
tutkimustulost
en 
hankkimiseen
, 
käsittelemisee
n ja 
esittämiseen 
sekä tukea 

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 

  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 
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sekä tukea 
oppilaan 
oppimista 
havainnollista
vien 
simulaatioide
n avulla 

Kemian tiedot 
ja niiden 
käyttäminen 

T10 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
kemian 
käsitteitä 
täsmällisesti 
sekä 
jäsentämään 
omia 
käsiterakentei
taan kohti 
luonnontieteel
listen 
teorioiden 
mukaisia 
käsityksiä 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

  
  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 
  

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T11 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
erilaisia 
malleja 
kuvaamaan ja 
selittämään 
aineen 
rakennetta ja 
kemiallisia 
ilmiöitä 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

  
  

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 
  

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T12 ohjata 
oppilasta 
käyttämään ja 
arvioimaan 
kriittisesti eri 
tietolähteitä 
sekä 
ilmaisemaan 
ja 
perustelemaa
n erilaisia 
näkemyksiä 
kemialle 
ominaisella 
tavalla 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
  
Monilukutaito (L4) 
Kemiassa ohjataan oppilaita 
hankkimaan, yhdistämään, 
muokkaamaan, tuottamaan, esittämään 
ja arvioimaan tietoa eri muodoissa, eri 
ympäristöissä ja tilanteissa sekä 
erilaisten välineiden avulla. . 
Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja 
oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä 
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan 
myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. 
Oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja 

S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 
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tavalla Oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja 
tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin 
että yhdessä muiden kanssa. 
  
  

T13 ohjata 
oppilasta 
hahmottamaa
n 
luonnontieteel
lisen tiedon 
luonnetta ja 
kehittymistä 
sekä 
tieteellisiä 
tapoja tuottaa 
tietoa  

  S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 
  

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

T14 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämää
n 
perusperiaatt
eita aineen 
ominaisuuksis
ta, 
rakenteesta ja 
aineiden 
muutoksista 

  S1 Luonnontieteellinen 
tutkimus 

S2 Kemia omassa 
elämässä ja 
elinympäristössä 

S5 Aineiden ominaisuudet 
ja rakenne 

S6 Aineiden ominaisuudet 
ja muutokset 

   

Vuosiluokan 8. kemia - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet 
Opetuksen tavoitteet Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite 

liittyy 
Tavoitteisiin 
liittyvät sisällöt 

Merkitys, arvot 
ja asenteet 

T1 kannustaa ja 
innostaa oppilasta 
kemian opiskeluun  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
Kemiassa ajattelun taitoja kehitetään 
luomalla tilaisuuksia itsenäiseen ja 
yhteiseen ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja 
johtopäätösten tekemiseen sekä 
asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden 
ja keskinäisten yhteyksien 
huomaamiseen ja siten systeemiseen 
ajatteluun.  
    
Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 
Vahvistetaan 
turvallisen 
työskentelyn 
periaatteita ja 
perustyötaitoja. 
Opitaan 
suunnittelemaan 
kokeellisia 
tutkimuksia. 
Harjoitellaan tieto-
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kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat sekä taiteen eri muodot 
edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen. Luonnontieteellisessä 
tutkimuksessa oppilaat oppivat 
tekemään havaintoja ja hakemaan, 
arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan 
sekä jakamaan tietoa ja ideoita. 
Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä 
havaintoja, hakea monipuolisesti tietoa 
sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa 
kriittisesti ja eettisesti eri näkökulmista.   
  
Oppilaat saavat monipuolisesti 
palautetta koko oppimisprosessin ajan ja 
taitojen kehittyminen tehdään näkyväksi. 
Opettaja rohkaisee oppilaita luottamaan 
itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan 
avoimia uusille ratkaisuille. 
  
  

Harjoitellaan tieto-
ja 
viestintäteknologia
n hyödyntämistä 
tutkimusten eri 
vaiheissa. 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 
Alkuaineiden 
ominaisuuksien 
pohjalta 
tutustutaan aineen 
koostumiseen 
atomeista, atomin 
rakenteeseen ja 
jaksolliseen 
järjestelmään. 
Malleja ja 
simulaatioita 
käytetään 
yhdisteiden 
rakentumisen 
hahmottamisessa. 
Tutustutaan 
hiileen, sen 
yhdisteisiin ja 
ravintoaineisiin. 
Perehdytään 
johonkin 
orgaaniseen 
yhdisteryhmään. 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 
Perehdytään hiilen 
kiertokulkuun ja 
sen merkitykseen 
elämälle. 

T2 ohjata ja 
kannustaa oppilasta 
tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, 
asettamaan 
tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

    
Työelämätaidot ja yrittäjyys  (L6)  
Kemiassa opetellaan työskentelemään 
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 
sekä toimimaan järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Toiminnallisissa 
opiskelutilanteissa oppilaita ohjataan 
asettamaan hypoteeseja, 
suunnittelemaan työprosesseja, 
kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja 
tekemään johtopäätöksiä. Oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti 
sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia 

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 
  
S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 
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sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan 
sisukkuuteen työn 
loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen 
tulosten arvostamiseen.  Tutustutaan 
erilaisiin koulutuspolkuihin ja 
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian 
osaamista.               
  

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
kemian osaamisen 
merkitystä omassa 
elämässä, 
elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
              
Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7) 
Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
keskeistä on yhteinen ja yksilön oma 
vastuunotto itsestään, toisista ja 
maailmasta ympärillään. Kemiassa 
oppilaat oppivat työskentelemään 
yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella 
asioiden kriittistä tarkastelua. 
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat 
menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä 
erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä 
ohjataan ymmärtämään omien 
valintojen, elämäntapojen ja tekojen 
merkitys paitsi itselle, myös 
lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja 
luonnolle. Opetus tarjoaa 
mahdollisuuden luovuuteen ja uusien 
innovaatioiden ja ideoiden kehittelyyn ja 
niiden toteutukseen. 
  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S3 Kemia 
yhteiskunnassa: 
Tutustutaan 
erilaisiin 
koulutuspolkuihin 
ja ammatteihin, 
joissa tarvitaan 
kemian osaamista. 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään kemian 
osaamistaan 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia 
valintojaan 
luonnonvarojen 
kestävän käytön ja 
tuotteen elinkaaren 
kannalta 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
Kemian opetuksessa ja muussa 
koulutyössä oppilaat oppivat 
ymmärtämään teknologian kehitystä, 
monimuotoisuutta ja merkitystä omassa 
elämässä, kouluyhteisössä ja 
yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 
ymmärtämään myös teknologian 
toimintaperiaatteita ja kustannusten 
muodostumista sekä harjoittelemaan sen 
vastuullista käyttöä ja teknologisten 
ideoiden kehittämistä ja mallintamista. 
Oppilaiden kanssa pohditaan 
teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä 
ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta ja 
toimimaan kriittisinä ja vastuullisina 
kuluttajina. Heitä opastetaan 
vahvistamaan edellytyksiään oman 
talouden suunnitteluun ja taloudesta 
huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana 

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 
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huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana 
oppilaat harjaantuvat kestävän 
elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 
toimintatapoihin elämän eri alueilla. 
Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi 
ja vastuullisesti myös liikenteen 
erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä 
ja mopolla liikuttaessa, sekä 
huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä 
ja päihteettömyydestä liikenteessä. 
  
Oppilaita tuetaan suhtautumaan 
luottavaisesti tulevaisuuteen. Heitä 
kannustetaan huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman elämän ja 
arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä 
lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. 
Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella 
toimimaan omasta ja muiden 
turvallisuudesta huolehtien eri 
tilanteissa. Heitä ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan 
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen 
liittyvät symbolit. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7) 
  
  

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa 
oppilasta 
muodostamaan 
kysymyksiä 
tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä 
kehittämään 
kysymyksiä edelleen 
tutkimusten ja muun 
toiminnan 
lähtökohdiksi  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
(L7) 
  
  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T6 ohjata oppilasta 
toteuttamaan 
kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä muiden 
kanssa sekä 
työskentelemään 
turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 
Oppilaat oppivat argumentoimaan ja 
esittämään mielipiteensä rakentavasti ja 
tarkastelemaan asioita tilanteita eri 
näkökulmista.  Oppilaat oppivat 
käyttämään symboleita, kuvia ja muuta 
visuaalista ilmaisua. Oppilaat oppivat 
tuntemaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja tunnistavat, miten 
kulttuuri vaikuttaa yhteiskunnassa ja 
arjessa.  
  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 
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Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 
Oppilaita opastetaan tuntemaan tieto- ja 
viestintäteknologian erilaisia sovelluksia 
ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan 
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa ja 
vaikuttamisen keinona. Yhdessä 
pohditaan, miksi tieto- ja 
viestintäteknologiaa tarvitaan kemian 
opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja 
miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä 
työelämätaitoja. Tieto- ja 
viestintäteknologian vaikutusta opitaan 
arvioimaan kestävän kehityksen 
näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina 
kuluttajina. He oppivat hahmottamaan 
sen merkitystä, mahdollisuuksia ja 
riskejä globaalissa maailmassa. Tieto- ja 
viestintäteknologia tarjoaa välineitä 
tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi 
monin eri tavoin ja siten se myös 
kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  
  
  

T7 ohjata oppilasta 
käsittelemään, 
tulkitsemaan ja 
esittämään omien 
tutkimustensa 
tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja 
koko 
tutkimusprosessia 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

  
Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 
  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T8 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
kemian soveltamista 
teknologiassa sekä 
osallistumaan 
kemiaa soveltavien 
ratkaisujen ideointiin, 
suunnitteluun, 
kehittämiseen ja 
soveltamiseen 
yhteistyössä muiden 
kanssa 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 

  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T9 ohjata oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
tiedon ja 
tutkimustulosten 
hankkimiseen, 

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 

  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
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hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja 
esittämiseen sekä 
tukea oppilaan 
oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

Kemian tiedot ja 
niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppilasta 
käyttämään kemian 
käsitteitä 
täsmällisesti sekä 
jäsentämään omia 
käsiterakenteitaan 
kohti 
luonnontieteellisten 
teorioiden mukaisia 
käsityksiä 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
  
    
  

  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T11 ohjata oppilasta 
käyttämään erilaisia 
malleja kuvaamaan 
ja selittämään aineen 
rakennetta ja 
kemiallisia ilmiöitä 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T12 ohjata oppilasta 
käyttämään ja 
arvioimaan kriittisesti 
eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja 
perustelemaan 
erilaisia näkemyksiä 
kemialle ominaisella 
tavalla 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu (L2) 

Monilukutaito (L4)                               
Kemiassa ohjataan oppilaita 
hankkimaan, yhdistämään, 
muokkaamaan, tuottamaan, esittämään 
ja arvioimaan tietoa eri muodoissa, eri 
ympäristöissä ja tilanteissa sekä 
erilaisten välineiden avulla. . 
Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja 
oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä 
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan 
myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. 
Oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat 
erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä 
muiden kanssa. 
  
  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T13 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellisen 

  S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 
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luonnontieteellisen 
tiedon luonnetta ja 
kehittymistä sekä 
tieteellisiä tapoja 
tuottaa tietoa  

n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T14 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
perusperiaatteita 
aineen 
ominaisuuksista, 
rakenteesta ja 
aineiden muutoksista 

  S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

T15 ohjata oppilasta 
soveltamaan kemian 
tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa 
oppimiskokonaisuuks
issa sekä tarjota 
mahdollisuuksia 
tutustua kemian 
soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa 
kuten luonnossa, 
elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai 
tiedeyhteisöissä  

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
             
  

S1 
Luonnontieteelline
n tutkimus 

S3 Kemia 
yhteiskunnassa:  
  

S5 Aineiden 
ominaisuudet ja 
rakenne 

S6 Aineiden 
ominaisuudet ja 
muutokset 

  

Vuosiluokan 9. kemia - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet 
Opetuksen 
tavoitteet 

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy Tavoitteisiin 
liittyvät sisällöt 

Merkitys, arvot 
ja asenteet 

T1 kannustaa ja 
innostaa oppilasta 
kemian opiskeluun  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
Kemiassa ajattelun taitoja kehitetään luomalla 
tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen 
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, 
päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä 
asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja 
keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja 

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
Vahvistetaan 
turvallisen 
työskentelyn 
periaatteita ja 
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keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja 
siten systeemiseen ajatteluun.  
    
Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat 
sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen 
iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun ja oivaltamiseen. 
Luonnontieteellisessä tutkimuksessa oppilaat 
oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, 
arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä 
jakamaan tietoa ja ideoita. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus tehdä havaintoja, hakea 
monipuolisesti tietoa sekä tarkastella käsillä 
olevaa asiaa kriittisesti ja eettisesti eri 
näkökulmista.   
  
Oppilaat saavat monipuolisesti palautetta 
koko oppimisprosessin ajan ja taitojen 
kehittyminen tehdään näkyväksi. Opettaja 
rohkaisee oppilaita luottamaan itseensä ja 
näkemyksiinsä ja olemaan avoimia uusille 
ratkaisuille. 
  
  

periaatteita ja 
perustyötaitoja. 

S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
Kemian 
ilmiöihin ja 
sovelluksiin 
liittyviä sisältöjä 
valitaan 
erityisesti 
ihmiskunnan 
hyvinvoinnin ja 
teknologian 
näkökulmista. 
Pääpaino on 
kestävässä 
luonnonvarojen 
käytössä, ja 
tuotteiden 
elinkaariajattel
u on yhtenä 
tarkastelutapan
a. 

S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
Sisältöjä 
valitaan siten, 
että niissä 
tulee esiin 
kemian luonne 
tieteenä, 
aineen ja 
energian 
säilymisen 
periaatteet 
sekä luonnon 
mittasuhteet. 
Sisältöihin 
kuuluvat myös 
tutustuminen 
kemiaan 
liittyviin uutisiin, 
ajankohtaisiin 
ilmiöihin, 
sovelluksiin ja 
nykypäivän 
tutkimukseen. 

S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
Tutustutaan 
pitoisuuteen ja 
happamuuteen 
arkisten 
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arkisten 
esimerkkien 
yhteydessä. 
  

T2 ohjata ja 
kannustaa oppilasta 
tunnistamaan omaa 
kemian 
osaamistaan, 
asettamaan 
tavoitteita omalle 
työskentelylleen 
sekä 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
Kemiassa opetellaan työskentelemään 
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä 
toimimaan järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Toiminnallisissa 
opiskelutilanteissa oppilaita ohjataan 
asettamaan hypoteeseja, suunnittelemaan 
työprosesseja, kokeilemaan erilaisia 
vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. 
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti sekä 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja 
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan 
sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa 
sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.  
Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja 
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian 
osaamista.               
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
  

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
kemian osaamisen 
merkitystä omassa 
elämässä, 
elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)          

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
keskeistä on yhteinen ja yksilön oma 
vastuunotto itsestään, toisista ja maailmasta 
ympärillään. Kemiassa oppilaat oppivat 
työskentelemään yhdessä ja saavat 
tilaisuuksia harjoitella asioiden kriittistä 
tarkastelua. Perusopetuksen aikana oppilaat 
pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia 
tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan 
ymmärtämään omien valintojen, 
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi 
itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja 
luonnolle. Opetus tarjoaa mahdollisuuden 
luovuuteen ja uusien innovaatioiden ja 
ideoiden kehittelyyn ja niiden toteutukseen. 
  
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset  

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään kemian 
osaamistaan 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisessa 
sekä arvioimaan 
omia valintojaan 
luonnonvarojen 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
Kemian opetuksessa ja muussa koulutyössä 
oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian 
kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä 
omassa elämässä, kouluyhteisössä ja 
yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 
ymmärtämään myös teknologian 
toimintaperiaatteita ja kustannusten 
muodostumista sekä harjoittelemaan sen 

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
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luonnonvarojen 
kestävän käytön ja 
tuotteen elinkaaren 
kannalta 

muodostumista sekä harjoittelemaan sen 
vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden 
kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden 
kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä 
eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan 
tarkastelemaan kulutustottumuksiaan 
kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja 
toimimaan kriittisinä ja vastuullisina 
kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan 
edellytyksiään oman talouden suunnitteluun 
ja taloudesta huolehtimiseen. 
Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat 
kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 
toimintatapoihin elämän eri alueilla. 
Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja 
vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa 
tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla 
liikuttaessa, sekä huolehtimaan 
turvavarusteiden käytöstä ja 
päihteettömyydestä liikenteessä. 
  
Oppilaita tuetaan suhtautumaan luottavaisesti 
tulevaisuuteen. Heitä kannustetaan 
huolehtimaan itsestä ja toisista, 
harjoittelemaan oman elämän ja arjen 
kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään 
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat saavat 
tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja 
muiden turvallisuudesta huolehtien eri 
tilanteissa. Heitä ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan 
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen 
liittyvät symbolit. 
  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
  
  

S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset  

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa 
oppilasta 
muodostamaan 
kysymyksiä 
tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä 
kehittämään 
kysymyksiä 
edelleen 
tutkimusten ja 
muun toiminnan 
lähtökohdiksi  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
  
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 

T6 ohjata oppilasta 
toteuttamaan 
kokeellisia 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Oppilaat oppivat argumentoimaan ja 

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
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kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä 
muiden kanssa 
sekä 
työskentelemään 
turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

Oppilaat oppivat argumentoimaan ja 
esittämään mielipiteensä rakentavasti ja 
tarkastelemaan asioita tilanteita eri 
näkökulmista.  Oppilaat oppivat käyttämään 
symboleita, kuvia ja muuta visuaalista 
ilmaisua. Oppilaat oppivat tuntemaan ja 
arvostamaan elinympäristöään ja tunnistavat, 
miten kulttuuri vaikuttaa yhteiskunnassa ja 
arjessa.  
  
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
(L5) 
Oppilaita opastetaan tuntemaan tieto- ja 
viestintäteknologian erilaisia sovelluksia ja 
käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden 
merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. 
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja 
viestintäteknologiaa tarvitaan kemian 
opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja 
miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä 
työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian 
vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän 
kehityksen näkökulmasta ja toimimaan 
vastuullisina kuluttajina. He oppivat 
hahmottamaan sen merkitystä, 
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa 
maailmassa. Tieto- ja viestintäteknologia 
tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja 
ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se 
myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  
  

inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 

T7 ohjata oppilasta 
käsittelemään, 
tulkitsemaan ja 
esittämään omien 
tutkimustensa 
tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja 
koko 
tutkimusprosessia 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
(L5) 
  
  
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
  

T8 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
kemian 
soveltamista 
teknologiassa sekä 
osallistumaan 
kemiaa soveltavien 
ratkaisujen 
ideointiin, 
suunnitteluun, 
kehittämiseen ja 
soveltamiseen 
yhteistyössä 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
(L5) 
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
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yhteistyössä 
muiden kanssa 

T9 ohjata oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
tiedon ja 
tutkimustulosten 
hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja 
esittämiseen sekä 
tukea oppilaan 
oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden 
avulla 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
(L5) 
   
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
  

Kemian tiedot ja 
niiden käyttäminen 

T10 ohjata 
oppilasta 
käyttämään kemian 
käsitteitä 
täsmällisesti sekä 
jäsentämään omia 
käsiterakenteitaan 
kohti 
luonnontieteellisten 
teorioiden mukaisia 
käsityksiä 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

  
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
  

T11 ohjata 
oppilasta 
käyttämään erilaisia 
malleja kuvaamaan 
ja selittämään 
aineen rakennetta 
ja kemiallisia 
ilmiöitä 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
  

T12 ohjata 
oppilasta 
käyttämään ja 
arvioimaan 
kriittisesti eri 
tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja 
perustelemaan 
erilaisia 
näkemyksiä 
kemialle 
ominaisella tavalla 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu (L2) 
Monilukutaito (L4)                               
Kemiassa ohjataan oppilaita hankkimaan, 
yhdistämään, muokkaamaan, tuottamaan, 
esittämään ja arvioimaan tietoa eri 
muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa 
sekä erilaisten välineiden avulla. . 
Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja 
oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä 
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös 
eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Oppilaat 
käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia 
tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden 
kanssa. 

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset  
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kanssa. 

  

T13 ohjata 
oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellisen 
tiedon luonnetta ja 
kehittymistä sekä 
tieteellisiä tapoja 
tuottaa tietoa  

  S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset 
  

T14 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
perusperiaatteita 
aineen 
ominaisuuksista, 
rakenteesta ja 
aineiden 
muutoksista 

  S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset  

T15 ohjata 
oppilasta 
soveltamaan 
kemian tietojaan ja 
taitojaan 
monialaisissa 
oppimiskokonaisuu
ksissa sekä tarjota 
mahdollisuuksia 
tutustua kemian 
soveltamiseen 
erilaisissa 
tilanteissa kuten 
luonnossa, 
elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai 
tiedeyhteisöissä  

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
            
  

S1 
Luonnontieteell
inen tutkimus 
S3 Kemia 
yhteiskunnassa 
S4 Kemia 
maailmankuva
n rakentajana 
S6 Aineiden 
ominaisuudet 
ja muutokset  

Oppiaineen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet       
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T1 kannustaa ja innostaa oppilasta 
kemian opiskeluun 

S1-S6   Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen 
perusteena. Oppilasta 
ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 
tunnistamaan omaa kemian 
osaamistaan, asettamaan 
tavoitteita omalle työskentelylleen 
sekä työskentelemään 
pitkäjänteisesti 

S1-S6 Tavoitteellinen 
työskentely ja 
oppimaan 
oppimisen 
taidot 

Oppilas osaa asettaa 
omia tavoitteita 
pienten 
kokonaisuuksien 
osalta ja työskennellä 
niiden 
saavuttamiseksi. 
Oppilas osaa kuvata 
omaa osaamistaan 
opettajan antaman 
palautteen, 
vertaispalautteen ja 
itsearvioinnin 
perusteella. 
  

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään 
kemian osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, 
elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

S1-S6 Kemian 
merkityksen 
arvioiminen 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla, 
miten kemian tietoja ja 
taitoja tarvitaan 
erilaisissa tilanteissa.  
Oppilas osaa kuvata 
kemian osaamisen 
merkitystä eri 
ammateissa ja jatko-
opinnoissa. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
kemian osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia valintojaan 
luonnonvarojen kestävän käytön ja 
tuotteen elinkaaren kannalta 
  

S1-S6 Kestävän 
kehityksen 
tiedot ja taidot 
kemian 
kannalta 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla, 
miten kemian 
osaamista tarvitaan 
kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamiseksi.  
Oppilas osaa kuvata 
erilaisia valintoja 
luonnonvarojen 
kestävän käytön ja 
tuotteen elinkaaren 
kannalta. 

Tutkimisen taidot       

T5 kannustaa oppilasta 
muodostamaan kysymyksiä 
tarkasteltavista ilmiöistä sekä 
kehittämään kysymyksiä edelleen 
tutkimusten ja muun toiminnan 
lähtökohdiksi  

S1-S6 Kysymysten 
muodostamine
n sekä 
tutkimusten ja 
muun 
toiminnan 
suunnittelu 

Oppilas osaa 
muodostaa 
kysymyksiä 
tarkasteltavasta 
ilmiöstä. 
Oppilas osaa 
tarkentaa kysymyksiä 
tutkimuksen tai muun 
toiminnan kohteeksi 
esimerkiksi rajaamalla 
muuttujia. 
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muuttujia. 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan 
kokeellisia tutkimuksia 
yhteistyössä muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

S1-S6 Kokeellisen 
tutkimuksen 
toteuttaminen 

Oppilas hallitsee 
perustyötaidot, osaa 
työskennellä 
turvallisesti sekä tehdä 
havaintoja ohjeiden tai 
suunnitelman mukaan. 
Oppilas osaa toteuttaa 
yhteistyössä muiden 
kanssa suljettuja ja 
avoimia tutkimuksia. 
  

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, 
tulkitsemaan ja esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia 

S1-S6 Tutkimusten 
tulosten 
käsittely, 
esittäminen ja 
arviointi 

Oppilas osaa käsitellä, 
tulkita ja esittää 
tutkimusten tuloksia.  
Oppilas osaa arvioida 
tulosten oikeellisuutta 
ja luotettavuutta sekä 
osaa kuvata 
tutkimusprosessin 
toimivuutta. 
  

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan 
kemian soveltamista teknologiassa 
sekä osallistumaan kemiaa 
soveltavien ratkaisujen ideointiin, 
suunnitteluun, kehittämiseen ja 
soveltamiseen yhteistyössä 
muiden kanssa 

S1-S6 Teknologinen 
osaaminen ja 
yhteistyö 
teknologisess
a 
ongelmanratk
aisussa 

Oppilas osaa kuvata 
joitakin esimerkkejä 
kemian soveltamisesta 
teknologiassa. 
Oppilas osaa 
työskennellä 
yhteistyössä 
yksinkertaisen kemiaa 
soveltavan ratkaisun 
ideoinnissa, 
suunnittelussa, 
kehittämisessä ja 
soveltamisessa. 
  

T9 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 
ja tutkimustulosten hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja esittämiseen 
sekä tukea oppilaan oppimista 
havainnollistavien simulaatioiden 
avulla 

S1-S6 Tieto- ja 
viestintätekniik
an käyttö 

Oppilas osaa käyttää 
tieto- ja 
viestintäteknologisia 
välineitä tai sovelluksia 
tiedon ja 
tutkimustulosten 
hankkimiseen, 
käsittelemiseen ja 
esittämiseen. 
Oppilas osaa tehdä 
havaintoja ja päätelmiä 
simulaatiosta. 

Kemian tiedot ja niiden 
käyttäminen 

      

T10 ohjata oppilasta käyttämään 
kemian käsitteitä täsmällisesti 
sekä jäsentämään omia 
käsiterakenteitaan kohti 
luonnontieteellisten teorioiden 
mukaisia käsityksiä. 

S1-S6 Käsitteiden 
käyttö ja 
jäsentyminen 

Oppilas osaa käyttää 
kemian keskeisiä 
käsitteitä oikeassa 
asiayhteydessä ja 
yhdistää niitä toisiinsa. 
Oppilas osaa kuvata ja 
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mukaisia käsityksiä. Oppilas osaa kuvata ja 
selittää ilmiöitä kemian 
keskeisten käsitteiden 
avulla. 

T11 ohjata oppilasta käyttämään 
erilaisia malleja kuvaamaan ja 
selittämään aineen rakennetta ja 
kemiallisia ilmiöitä 

S1-S6 Mallien 
käyttäminen 

Oppilas osaa kuvata 
aineen rakennetta ja 
kemiallisia ilmiöitä 
malleilla tai 
kuvauksilla. 

T12 ohjata oppilasta käyttämään 
ja arvioimaan kriittisesti eri 
tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja 
perustelemaan erilaisia 
näkemyksiä kemialle ominaisella 
tavalla 

S1-S6 Argumentointit
aidot ja 
tietolähteiden 
käyttäminen 

Oppilas osaa hakea 
tietoa erilaisista 
tietolähteistä ja valita 
joitakin luotettavia 
tietolähteitä.   
Oppilas osaa ilmaista 
ja perustella erilaisia 
näkemyksiä kemialle 
ominaisella tavalla. 

T13 ohjata oppilasta 
hahmottamaan luonnontieteellisen 
tiedon luonnetta ja kehittymistä 
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa 
tietoa  

S1, S4 Luonnontieteel
lisen tiedon 
luonteen 
hahmottamine
n 

Oppilas osaa kuvata 
kemiaan liittyvien 
esimerkkien avulla 
luonnontieteellisen 
tiedon luonnetta ja 
kehittymistä. 
Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla 
tieteellisiä tapoja 
tuottaa tietoa. 
  

T14 ohjata oppilasta 
ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, 
rakenteesta ja aineiden 
muutoksista 

S5, S6 Tiedollisten 
jatko-
opintovalmiuk
sien 
saavuttaminen 

Oppilas osaa käyttää 
aineen 
ominaisuuksien, 
rakenteiden ja 
aineiden muutoksien 
keskeisiä käsitteitä, 
ilmiöitä ja malleja 
tutuissa tilanteissa. 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan 
kemian tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen erilaisissa 
tilanteissa kuten luonnossa, 
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai 
tiedeyhteisöissä 

S1-S6 Tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen 
eri tilanteissa 

Oppilas osaa käyttää 
kemian tietojaan ja 
taitojaan 
monialaisessa 
oppimiskokonaisuudes
sa tai tilanteessa, 
jossa kemiaa 
sovelletaan eri 
ympäristöissä. 
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Terveystiedon oppiaineen tehtävä

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon 
opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. 
Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas 
elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan 
ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat 
terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen 
vastuullisuus.

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -
tasoisuus: terveyttä tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät 
sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet.  Terveyttä tarkastellaan ihmisen 
elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä 
soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa 
terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja syvenee. Keskeistä on ohjata 
oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, 
elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä ja 
yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä.  Lisäksi tuetaan 
turvallisuustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn 
liittyvien valmiuksien kehittymistä.

Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat 
valmiuksia tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja 
päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka 
mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin 
arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetuksessa hyödynnetään 
mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä 
omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa 
sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä.

Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 
opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä 
teemoja ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan 
tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, 
itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden mukaisesti. 
Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja siihen 
liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta. 

Terveystiedon oppiaineen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Terveystiedon oppimäärä on jaettu kolmeen osaan. Terveystietoa opiskellaan joka 
vuosi vuosiluokilla 7-9. Taidolliset ja laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat soveltaen 
kaikissa sisältöalueissa. 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-
alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, 
kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti  

S1-S3 L1-L7

12.11 Terveystieto
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kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti  

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita-
ja kriisitilanteissa                          

S1 L1-L7

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien 
arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien 
tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään 
käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia 
tekijöitä

S1 L1-L7

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, 
yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan 
valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä 
vuorovaikutustilanteissa 

S1, S3 L1-L7

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja 
vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan 
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

S1-S3 L1-L7

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän 
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia 
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin 
liittyvissä tilanteissa

S2, S3 L1-L7

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden 
perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden 
kannalta merkityksellisiä voimavaroja

S1-S3 L1-L7

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja 
normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S1-S3 L1-L7

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin 
ja teknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

S3 L1-L7

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen 
asianmukaista käyttöä

S1-S3 L1-L7

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja 
omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia 
terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä 
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista

S1-S3 L1-L7

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja 
sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita 
ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa 
omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

S2-S3 L1-L7

Terveystiedon oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
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Terveystiedon oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesti eteneviä opetuskokonaisuuksia. 
Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista terveydestä 
voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden 
välisestä vuorovaikutuksesta. Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon 
elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. 
Sisältöjen valinnoissa hyödynnetään paikallisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita ja 
sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti.

7 lk. Kehittyvä minä ja terveys•
8 lk. Yhdessä muiden kanssa ja itseä arvostavia valintoja tehden•
9 lk. Elämän ja terveyden taidot yhteiskunnassa•

Lauttasaaren yhteiskoulussa terveystiedon sisällöt monipuolistuvat laajenevien 
kehien tapaan. Näkökulmien laajeneminen vuosiluokilla 7-9:

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista 
terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa 
käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, 
monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä 
painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen 
kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja 
itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä 
kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja 
niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja 
kriisien rakentavaan käsittelyyn. 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja 
sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään 
arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, 
seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. 
Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia 
ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään 
turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun 
hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä 
sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen 
elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. 
Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet 
ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan 
keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää 
elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen 
kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille 
keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, 
kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan 
erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden 
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erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden 
edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja 
kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja 
osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan 
huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai 
pitkäaikaissairaus.

Terveystiedon oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden 
käsitteleminen ja ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, 
osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen 
kehittymiselle.

Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten 
esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen 
jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Oppilaita 
ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien 
asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva 
työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu-
ja yhteistyötaitoja.

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä 
ovat ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt.  
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat 
tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, 
kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä 
olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä mahdollisuuksien mukaan.

Oman oppimisympäristön aktiivinen havainnointi, oppilaiden mukaan ottaminen 
oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle 
ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuuluvuutta, 
yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko 
kouluyhteisössä.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9

Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä 
kokemuksia ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan 
huomioon oppilaiden kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät 
erityistarpeet. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta 
yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään koskevissa terveyteen ja sairauteen 
liittyvissä kysymyksissä.

Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, 
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia 
harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä 
oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan 
tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä 
kysymyksissä.          

Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7-9

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. 
Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita 
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Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita 
kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja 
osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös 
itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia 
siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, 
sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä 
pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, 
miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, 
tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy 
kaikille yhteisenä oppiaineena. Lauttasaaren yhteiskoulussa terveystiedon 
päättöarviointi tehdään yhdeksännellä luokalla terveystiedon opiskelun päättyessä. 
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla 
oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Osaaminen terveystiedossa kehittyy seitsemänneltä luokalta alkaen oppimäärän 
päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Terveystiedon oppiaineen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle 
osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite Sisältö
-alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys

T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään terveyden 
laaja-alaisuutta, 
terveyden edistämistä 
sekä elämänkulkua, 
kasvua ja kehitystä 
voimavaralähtöisesti

S1-S3 Terveyteen 
liittyvät 
käsitykset

Oppilas osaa kuvata terveyden 
osa-alueet ja näiden välistä 
vuorovaikutusta esimerkkien 
avulla sekä kuvata esimerkein 
mitä terveyden edistämisellä 
tarkoitetaan. 
Oppilas pystyy esittelemään 
elämänkulun eri vaiheita, 
erityisesti nuoruuden kehitystä 
ja kuvaamaan esimerkkien 
avulla terveyden, kasvun ja 
kehityksen merkitystä elämän 
voimavarana.

T2 ohjata oppilasta 
kehittämään valmiuksiaan 
tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja 
kykyä toimia erilaisissa 
ristiriita- ja kriisitilanteissa                          

S1 Vuorovaikutus-
ja 
tunnetaitojen 
sekä 
käyttäytymisen 
säätelyn 
analysointi

Oppilas osaa nimetä useita 
tunteita sekä osaa antaa 
esimerkkejä tunteiden ja 
käyttäytymisen välisestä 
vuorovaikutuksesta ja 
käyttäytymisen säätelystä. 
Oppilas pystyy tuottamaan 
ratkaisuja ristiriitatilanteiden 
selvittämiseen sekä esitellä 
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selvittämiseen sekä esitellä 
keinoja stressin ja kriisien 
käsittelyyn.

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään 
itsetuntemustaan, omien 
arvojen ja asenteiden 
sekä kehon ja mielen 
viestien tunnistamista ja 
säätelemään 
käyttäytymistään, 
oppimistaan ja 
opiskeluaan tukevia 
tekijöitä

S1 Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

T4 ohjata oppilasta 
pohtimaan 
yksilöllisyyteen, 
yhteisöllisyyteen ja 
yhdenvertaisuuteen 
liittyviä kysymyksiä 
terveyden näkökulmasta 
sekä tukea oppilaan 
valmiuksia luoda 
vastuullisia ratkaisuja 
ihmisten välisissä 
vuorovaikutustilanteissa

S1, S3 Terveydellisen 
kehityksen 
analysointi ja 
toiminta 
vuorovaikutusti
lanteissa

Oppilas osaa eritellä 
esimerkkien avulla yksilölliseen 
kehitykseen liittyviä kysymyksiä 
terveyden näkökulmasta ja 
arvioida sosiaalisten suhteiden 
merkitystä mielen hyvinvoinnille 
ja terveydelle.
Oppilas osaa nimetä ja kuvata 
yhdessä toimimiseen ja 
vuorovaikutukseen liittyviä 
eettisiä kysymyksiä ja tilanteita 
tuottaa niihin vastuullisia 
ratkaisuja.

Terveyttä tukevat ja 
kuluttavat tekijät ja 
sairauksien ehkäisy

T5 ohjata oppilasta 
syventämään 
ymmärrystään fyysisestä, 
psyykkisestä ja 
sosiaalisesta terveydestä 
ja niitä vahvistavista ja 
vaarantavista tekijöistä ja 
mekanismeista sekä 
tukea oppilaan valmiuksia 
käyttää näihin liittyviä 
käsitteitä asianmukaisesti

S1-S3 Terveyteen 
vaikuttavien 
tekijöiden 
tunnistaminen 
ja terveyteen 
liittyvien 
käsitteiden 
käyttäminen

Oppilas pystyy nimeämään 
useita terveyttä tukevia ja 
vaarantavia tekijöitä sekä 
kuvaamaan pääpiirteissään 
näiden välisiä yhteyksiä ja syy-
ja seuraussuhteita.
Oppilas osaa käyttää keskeisiä 
terveyteen ja sairauteen liittyviä 
käsitteitä asianmukaisesti.

T 6 tukea oppilaan 
kehittymistä terveyteen ja 
sairauteen liittyvän tiedon 
hankkijana ja käyttäjänä 
sekä edistää valmiuksia 
toimia 
tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, 
turvallisuuteen ja 
sairauksiin liittyvissä 
tilanteissa

S2, S3 Terveyteen, 
turvallisuuteen 
ja sairauteen 
liittyvien 
tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen

Oppilas osaa hakea terveyteen 
liittyvää luotettavaa tietoa 
erilaisista lähteistä ja käyttää 
sitä pääosin asianmukaisesti.
Oppilas osaa kuvata 
esimerkein tai esittää 
asianmukaisia toimintamalleja 
itsehoidossa, avun 
hakemisessa ja terveyttä ja 
turvallisuutta vaarantavissa 
tilanteissa.

T7 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
arvioimaan omia 
terveyteen ja 

S1, S2 Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
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terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä 
tottumuksiaan, valintojaan 
ja niiden perusteluja sekä 
rohkaista oppilasta 
pohtimaan oman 
terveyden kannalta 
merkityksellisiä 
voimavaroja

kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

T 8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen 
liittyviä ilmiöitä, niihin 
liittyviä arvoja ja normeja 
sekä arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja 
merkitystä

S1-S3 Terveyteen ja 
sairauteen 
liittyvien 
ilmiöiden 
tarkastelu ja 
terveyteen 
liittyvän tiedon 
luotettavuuden 
arvioiminen

Oppilas osaa eritellä 
terveystottumusten 
omaksumiseen vaikuttavia 
tekijöitä ja osaa selittää 
terveystottumuksiin liittyvien 
ilmiöiden muodostumista.
Oppilas osaa kuvata 
elämäntapoihin liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja esimerkkejä 
käyttäen arvioida 
elämäntapoihin liittyvien 
valintojen seurauksia.
Oppilas osaa arvioida 
terveyteen liittyvän tiedon 
luotettavuutta usean tiedon 
luotettavuutta kuvaavan tekijän 
pohjalta.

Terveys, yhteisöt, 
yhteiskunta ja kulttuuri

T 9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ympäristön, yhteisöjen, 
kulttuurin, ja tieto- ja 
viestintäteknologian 
merkitystä terveydelle ja 
hyvinvoinnille

S3 Ympäristön 
terveysvaikutu
sten 
hahmottamine
n

Oppilas osaa kuvata 
elinympäristön aiheuttamia 
keskeisiä suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia terveyteen sekä 
esitellä yhteisöjen, kulttuurin, 
median ja tieto- ja 
viestintäteknologian yhteyksiä 
terveyteen.

T 10 ohjata oppilasta 
luomaan perustaa 
opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen 
ylläpitämiselle sekä 
kuvaamaan 
terveyspalvelujen 
asianmukaista käyttöä

S1, S2 Työkyvyn 
edistämisen 
keinojen 
hahmottamine
n

Oppilas osaa laatia opiskelu-, 
toiminta- ja työkykyä edistäviä 
suunnitelmia. Oppilas osaa 
kuvata miten hakeutua oman 
koulun ja kunnan 
terveyspalveluihin ja antaa 
useampia esimerkkejä siitä, 
miten niitä voi hyödyntää 
tarkoituksenmukaisesti eri 
tilanteissa.

T 11 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ja 
arvioimaan perheen ja 
omaan elämänpiiriin 
kuuluvien
ihmisten ja yhteisöjen 
edustamia 
terveyskäsityksiä, 
tunnistamaan niiden 
merkitystä itselle sekä 

S1-S3 Terveyskäsitys
ten
arviointi sekä 
oppimista 
edistävien 
tekijöiden 
hahmottamine
n

Oppilas osaa pohtia esimerkein 
sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, 
muut sosiaaliset yhteisöt 
vaikuttavat käsityksiin 
terveydestä.
Oppilas osaa esimerkein 
eritellä omaa oppimistaan 
tukevia tekijöitä.
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merkitystä itselle sekä 
muodostamaan kuvaa 
itselle sopivista oppimisen 
keinoista.

T 12 tukea oppilaan 
valmiuksia arvioida 
kriittisesti terveyteen ja 
sairauteen liittyvää 
viestintää sekä eritellä 
yksilön oikeuksia, vastuita 
ja vaikuttamiskeinoja 
terveyttä ja turvallisuutta 
koskevissa asioissa 
omassa 
oppimisympäristössä ja 
lähiyhteisöissä.

S3 Terveyteen 
liittyvän 
viestinnän 
arviointi sekä 
terveyteen ja 
turvallisuuteen 
vaikuttavien 
keinojen 
tunteminen

Oppilas osaa arvioida 
terveyteen liittyvän viestinnän 
luotettavuutta ja merkitystä 
sekä perustella terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä 
käsityksiä.  Oppilas osaa 
eritellä elämäntapojen 
seurauksia toisille ja 
ympäristön terveydelle sekä 
esitellä esimerkein keinoja ja 
tapoja miten terveyteen 
voidaan vaikuttaa 
lähiyhteisöissä.
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Uskonnon oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja 
katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan 
uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja 
katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla 
maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä 
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa 
uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan 
kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. 
Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, 
symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja 
katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. 
Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen 
pyhää.

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä 
katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti 
eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja 
elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa 
oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen 
rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee jokaisen oppilaan kasvua 
yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja 
maailmankansalaiseksi. 

Vuosiluokilla 7–9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon 
kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan 
tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä 
vaikutuksista maailmassa. 

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että 
uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja 
poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja 
analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan 
uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien 
yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin 
näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja 
ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja 
kasvuun kohti aikuisuutta.

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7–9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista, 
ja niiden valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista 
muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma 
huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Lauttasaaren yhteiskoulussa vuosiluokkien 7 – 9 uskonnon oppimäärä on jaettu 
kolmeen kurssiin. Uskontoa opiskellaan yksi kurssi vuodessa. Oppiaineen 
tavoitteiden, niihin liittyvien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä oppiaineen 

12.12 Uskonto
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tavoitteiden, niihin liittyvien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä oppiaineen 
keskeisten sisältöalueiden vuosiluokkakohtaiset painotukset on täsmennetty 
uskonnon jokaisen oppimäärän osalta erikseen.

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen 
monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun 
kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä 
symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä 
sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

S2 Uskontojen maailma

Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja 
Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot 
tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja 
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla 
maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä 
uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valitaan sisältöjä, jotka auttavat oppilasta 
ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä 
uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

S3 Hyvä elämä

Valitaan sisältöjä, jotka avaavat elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan 
liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä 
kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen 
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja 
maailmanrauhaa. Sisällöissä korostuu opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden 
uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten 
holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten 
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7–9

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja 
arvostavasti. Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja 
yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä 
käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa 
käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma 
aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. 
Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan 
hyödyntää vierailuja ja vierailijoita.  Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai 
ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat 
ylittäen. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7–9

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut 
huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä 
kehittyvä kielitaito. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä 
vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja 
vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
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Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7–9

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden 
monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan 
opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava 
palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen 
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden 
itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti 
oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa 
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, 
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta.

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7–9

Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai 
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden 
uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten 
oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman 
uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.  Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa on 
tarkennettu kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luonteen mukaisesti. 
Lauttasaaren yhteiskoulun uskonnon opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisen 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen yhteisten tavoitteiden, 
sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalta. 
Oppiaineen tavoitteiden, laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden sekä oppiaineen 
keskeisten sisältöalueiden vuosiluokkakohtaiset painotukset on täsmennetty jokaisen 
oppimäärän osalta erikseen.

Uskonnon oppiaineen tavoitteet 

Avaa/sulje kaikki 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä 
tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon  •
S2 Uskontojen maailma •

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 
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päättyessä 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Uskontojen merkityksen 
hahmottaminen kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon 
liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa. 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen 
vaikutuksista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Uskontoa koskevan 
tiedon hallitseminen 

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa 
ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa 
mainita tärkeimmät lähteet. 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa 
sekä uskonnottomuuteen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  •
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  •

Laaja-alainen osaaminen 

S2 Uskontojen maailma•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Maailmanuskontojen 
ja erilaisten 
katsomusten 
tunteminen 

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista 
maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja 
uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja 
katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita 
sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •
L4 Monilukutaito  •
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon  •
S2 Uskontojen maailma  •
S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 
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S3 Hyvä elämä•

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Uskonnon ja 
kulttuurin 
lukutaito 

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. 
Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista aiheista mediassa, 
taiteessa ja populaarikulttuurissa. 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä 
uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •
L4 Monilukutaito  •
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon  •
S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Ajattelun ja 
vuorovaikutuksen 
taidot 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista 
argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen 
kielen välisistä eroista. 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, 
ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Etiikkaa 
koskeva tieto ja 
ihmisoikeusetiik
ka 

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän 
osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden 
keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä 
muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita. 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista 
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T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon  •
S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Uskontojen ja 
katsomusten merkitys 
globaalisti 

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja 
katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja ohjaajina. 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon  •
S2 Uskontojen maailma  •
S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Eettinen ajattelu Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja 
osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä. 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden 
vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

Laaja-alainen osaaminen 

S2 Uskontojen maailma  •
S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Eettinen ajattelu Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa 
kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten 
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kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten 
hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  •

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Suhde omaan uskontoon  •
S2 Uskontojen maailma  •
S3 Hyvä elämä•

Sisältöalueet 

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

  
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 
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Uskonnon evankelisluterilainen oppimäärä

Uskonnon opetuksen yleiset, vuosiluokkakokonaisuudelle 7 - 9 asetetut 
valtakunnalliset tavoitteet sekä niihin liittyvät laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
toteutuvat Lauttasaaren yhteiskoulussa uskonnon evankelisluterilaisen oppimäärän 
osalta soveltaen jokaisella vuosiluokalla. Oppiaineen yleisiä tavoitteita tukevat kolme 
sisältöaluetta ovat niin ikään läsnä jokaisella vuosiluokalla, seuraavassa esitellyin 
painotuksin.

7. lk •

Evankelisluterilaisen oppiaineen sisältöjen painotusalueet 
vuosiluokittain Lauttasaaren yhteiskoulussa

Uskon ja tiedon suhde. Uskonto ilmiönä sekä uskontojen ja katsomusten välinen ja 
niiden sisäinen monimuotoisuus. Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta. Uskontojen 
perusopetuksia, tapakulttuuria ja symboleita. 

Moraali ja etiikka. Kristinuskon eettinen opetus, Raamatun ja etiikan suhde. Muiden 
uskontojen eettisiä opetuksia.

8. lk •

Uskonto kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tieteellisen tutkimuksen 
kohteena. Uskontodialogi yhteisen hyvän ja rauhan edistämisessä.

Kristinuskon synty, leviäminen, jakaantuminen ja globaali nykytilanne. Raamattu, sen 
syntyhistoriaa ja tulkintatapoja. Kristinuskon kulttuurivaikutuksia. 

Tiedon, tunteen ja moraalin suhde.

9. lk •

Yksilö- ja yhteisöetiikka, ihmisoikeusetiikka ja ihmisoikeuksien loukkaukset kuten 
holokausti. Ekososiaalinen sivistys ja globaali vastuu. 

Kristinusko Suomessa ja sen kulttuurivaikutukset. Uskonnot ja katsomukset 
suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa, uskonnonvapaus. 

Uskonnon evankelisluterilaisessa oppimäärässä elämänkysymykset sekä omien 
valintojen eettisten ulottuvuuksien ja niiden omaan ja toisten hyvinvointiin 
kohdistuvien vaikutusten pohtiminen ovat läsnä kaikilla vuosiluokilla.

12.12.1 Evankelisluterilainen oppimäärä
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Vuosiluokan 7. ortodoksinen uskonto - oppiaineen ja laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet (1 vvt)
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

T1 Uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutukse
n havaitseminen 
ja 
monimuotoisuus

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: tiedon 
tuottaminen, muokkaaminen ja jakaminen, 
havaintojen tekeminen ja arvioiminen, 
ajattelutapojen tarkastelu uuden tiedon 
pohjalta, vuorovaikutussuhteiden ja 
keskinäisten yhteyksien havaitseminen, 
kokonaisuuksien havaitseminen.

Uskonnon merkitys 
inhimillisen elämän 
piirteenä

Uskonnollisuus ja 
uskonnottomuus 
nykypäivänä

Ortodoksisen kirkon 
synty ja kehitys

Kirkon leviäminen ja 
lähetystyö

Kristinuskon tulo 
Suomeen idästä ja 
lännestä 

T2 Uskonnon 
tietojen ja 
uskonnon 
vaikutuksien 
syventäminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu: ympäristön kulttuuristen 
merkitysten tunnistaminen, oman 
elinympäristön ja sen kulttuuriperinnön 
tunnistaminen ja arvostaminen, 
kulttuurinen moninaisuus

Luostarilaitos, sen 
merkitys ortodoksisen 
kirkon opin 
kehittäjänä ja 
säilyttäjänä

Bysantti, kirkon 
hallinnon 
muotoutuminen

Ortodoksinen kirkko 
Suomessa ja 
Helsingissä 

Ortodoksisuus eri 
puolilla maailmaa 
(paikalliskirkot) 

Orientaaliset eli 
esikalkedonialaiset 
ortodoksiset kirkot 

Luterilainen kirkko, 
katolinen kirkko ja 
muut keskeiset 
kristilliset kirkot 

Vierailu 
ortodoksisessa 
jumalanpalveluksessa 
kerran lukuvuoden 
aikana

T4 Uskonnon 
aiheiden 
tunnistaminen 
taiteessa ja 
populaarikulttuu

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu: kulttuurien ja katsomusten 
vaikutus yhteiskunnassa ja arjessa, 
esteettisyydestä nauttiminen, ympäristön 
kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, 

Ortodoksisuus 
kirjallisuudessa, 
musiikissa ja 
taiteessa 
maailmassa, 

12.12.2 Ortodoksinen uskonto
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populaarikulttuu
rissa

kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, 
katsomukselliset juuret

L4 Monilukutaito: erilaisten viestien 
tulkitseminen, tuottaminen ja arvottaminen, 
kriittinen ajattelu, kuvanlukutaito, 
uskonnon kielen hallinta.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: työskentely 
itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti

maailmassa, 
Suomessa ja 
Helsingissä

Kristinuskon vaikutus 
eurooppalaiseen 
kulttuuriin

Suomalaisten 
muinaisuskon 
vaikutus eri taiteissa

Bysanttilainen 
kirkkotaide

T5 Uskonnon ja 
tieteen kielen 
eroavaisuuksien 
havaitseminen 
ja arviointi

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: 
havaintojen tekeminen, tiedon hakeminen 
ja arviointi, muokkaaminen ja tuottaminen, 
tiedon jakaminen, asioiden pohtiminen 
uudesta näkökulmasta, ajattelutapojen 
tarkasteleminen, näkökulmien vertailu ja 
yhdistely

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu: kulttuuristen merkitysten 
tunnistaminen, oman kulttuuri-identiteetin 
rakentaminen, kunnioitus ja luottamus 
muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan.

L4 Monilukutaito: monimuotoisen 
kulttuurisen viestinnän muotojen 
ymmärtäminen ja oman identiteetin 
rakentaminen, erilaisten tekstien 
tulkisteminen.

L5 Tieto- ja viestintätekninen osaaminen: 
tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja 
luovassa työskentelyssä, vuorovaikutus ja 
verkostoituminen.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen: 
median vaikutuksen arviointi ja sen 
käyttämisen tarjoamat mahdollisuudet, 
omien näkemysten ilmaiseminen 
rakentavasti.

Uskonto tieteellisen 
tutkimuksen kohteena

Uskontojen ja 
katsomusten 
ilmeneminen 
mediassa ja niiden 
tarkastelu, painotus 
ajankohtaisissa 
kysymyksissä

Eri puolilla maailmaa 
olevien ortodoksisten 
paikalliskirkkojen 
perinteet, kirkon 
ykseys ja 
paikalliskirkkojen 
eroavaisuudet.

T10 Erilaisten 
ihmisten 
kohtaamiseen 
rohkaiseminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: 
asianmukainen käyttäytyminen, kielitaidon 
ja vuorovaikutustaitojen merkitys.

Ihmisten keskinäinen 
kunnioitus

Ekumenia

Vuosiluokan 8. ortodoksinen uskonto- oppiaineen ja laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet (1 vvt)
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

T3 Eri uskontoihin ja L2 Kulttuurinen osaaminen, Uskonnollisuus ja 
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T3 Eri uskontoihin ja 
katsomuksiin ja 
uskonnottomuuteen 
perehtyminen eri puolilla 
maailmaa

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: 
kulttuurinen monimuotoisuus 
myönteisenä asiana 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot: keskinäisen huolenpidon 
tärkeys

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: oma 
vastuu yhteiskunnan jäsenenä, 
yhteistyötaidot ja 
vuorovaikutustaidot

Uskonnollisuus ja 
uskonnottomuus 
inhimillisen elämän 
piirteenä 

Suuret 
maailmanuskonnot 

Luonnonuskonnot 

Kristillinen kirkko 
osana 
maailmanuskontoja

Eri 
maailmanuskonnot 
Suomessa ja 
Helsingissä

Vierailu 
ortodoksisessa 
jumalanpalvelukses
sa kerran 
lukuvuoden aikana

T4 Eri uskontojen ja 
katsomusten tavat ja 
symbolit sekä eri 
uskontojen aiheet 
mediassa, 
maailmanpolitiikassa, 
taiteessa ja 
populaarikulttuurissa

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: 
ympäristön kulttuuristen 
rakenteiden tunnistaminen, 
kulttuurien ja katsomusten vaikutus 
yhteiskunnassa ja arjessa, 
kunnioitus ja luottamus muita 
ihmisryhmiä kohtaan

L4 Monilukutaito: laaja tekstikäsitys, 
uskonnon kieli ja esitystapa, 
erilaisten tekstien käyttäminen, 
tuottaminen ja tulkinta.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: 
yhteistyötaidot ja 
vuorovaikutustaidot

Suurten 
maailmanuskontoje
n tavat, riitit, taide 
ja symboliikka sekä 
niiden suhde 
ortodoksisuuteen

Maailmanuskontoje
n ajankohtainen 
näkyvyyys eri 
medioissa 

Suurten 
maailmanuskontoje
n pyhät paikat

T5 Argumentaation 
tapoihin liittyvän 
erilaisuuden 
havaitsemiseen ja 
arviointiin ohjaaminen 
sekä uskonnon ja tieteen 
kielen erot 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: 
tiedon hakeminen, arviointi ja 
muokkaus, asioiden pohtiminen eri 
näkökulmista

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: 
kulttuuristen merkitysten 
tunnistaminen, kulttuurinen 
moninaisuus myönteisenä voimana, 
mielipiteen esittäminen rakentavasti

L4 Monilukutaito: uskonnon kielen 
ja esitystapojen hallinta, tekstien 
kulttuurisen yhteyksien 
ymmärtäminen

L5 Tieto- ja viestintätekninen 
osaaminen: tieto- ja 
viestintäteknologian käyttäminen 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja 
luovassa työskentelyssä, 

Suurten 
maailmanuskontoje
n pyhät kirjat ja 
niiden keskeinen 
sisältö ja niistä 
tehtyjä tulkintoja

Ajankohtaisia 
uskonnollisia 
kysymyksiä 
maailmanpolitiikass
a 
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luovassa työskentelyssä, 
vuorovaikutus

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen: erilaisten 
vaihtoehtojen etsiminen, 
työskentely itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa pitkäjänteisesti.

T6 Muiden uskontojen ja 
katsomusten eettisiin 
periaatteisiin 
perehtyminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: 
ihmisoikeudet ja mikä ei ole 
ihmisoikeuksien kannalta 
hyväksyttävää, kulttuurien ja 
katsomusten vaikutus 
yhteiskunnassa, asioiden 
tarkasteleminen eri näkökulmista

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen: kielitaidon ja 
vuorovaikutustaitojen merkitys, 
yhteistyötaidot, yhteiskunnallisten 
rakenteiden tuntemus

Suurten 
maailmanuskontoje
n keskeinen 
eettinen opetus ja 
sen suhde 
ortodoksisuuteen

Ekumenia 

Uskontojen välinen 
dialogi 

T7 Eri uskontojen ja 
katsomusten merkitys 
ihmisten valintojen 
perusteena ja ohjaajina

L5 Tieto- ja viestintätekninen 
osaaminen: tieto- ja 
viestintäteknologia 
tiedonhallinnassa

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: 
suhtautuminen uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimiminen muutostilanteissa 
joustavasti

Eri 
maailmanuskontoje
n vaikutus oman 
elämän ohjaajana 
(media, 
maallistuminen, 
hengellinen etsintä)

T10 Erilaisten ihmisten 
kohtaamiseen 
rohkaiseminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: 
asianmukainen käyttäytyminen, 
yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, 
oma vastuu yhteiskunnan jäsenenä

Yhteiskunnallinen 
sopu, rauha ja 
toisten 
kunnioittaminen

Vuosiluokan 9. ortodoksinen uskonto- oppiaineen ja laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet (1 vvt)
OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

T2 Oman uskonnon 
tietojen 
syventäminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: kulttuuristen 
merkitysten tunnistaminen, oman 
kulttuuri-identiteetin rakentaminen, omat 
uskonnolliset ja katsomukselliset juuret, 
vuorovaikutus

Raamattu 
ortodoksisen 
kirkon pyhänä 
kirjana, sen 
syntyhistoria ja 
käyttö 
ortodoksisessa 
kirkossa 

Ortodoksisen 
kirkon 
jumalanpalveluselä
mä 
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yleisimmät 
jumalanpalvelukset

sakramentit

Vierailu 
ortodoksisessa 
jumalanpalvelukse
ssa kerran 
lukuvuoden aikana

T5 Uskonnollisen 
argumentaation sekä 
uskonnon ja tieteen 
kielierojen arviointi 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: 
asioiden pohtiminen eri näkökulmista ja 
ajattelutapojen tarkastelu, näkökulmien 
ennakkoluuloton yhdistely ja asioiden 
kriittinen analysointi

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: uskonnollisten 
juurien tunteminen ja arvostaminen, 
kulttuurien moninaisuus voimavarana, 
uskonnon ja katsomusten vaikutus 
yhteiskunnassa

L4 Monilukutaito: uskonnon kielen ja 
esitystapojen hallinta, tekstien 
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen

L5 Tieto- ja viestintätekninen 
osaaminen: tieto- ja viestintäteknologia 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa 
työskentelyssä

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen: 
kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen 
merkitys sekä yhteiskunnallisten 
rakenteiden tuntemus

Raamatun 
tieteellinen 
tutkimus

Uskonnon ja 
tieteen 
lähestymistavan 
eroja

Raamatun 
kertomukset 
ortodoksisen 
kirkon opetuksen 
perustana 

Muiden uskontojen 
ja katsomusten 
eettisiä perusteita 

T6 Eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin 
ja ihmisoikeuksiin 
perehtyminen. 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: sosiaaliset, 
kulttuuriset ja uskonnolliset juuret, 
asettuminen toisten asemaan, 
ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen 
oikeuksien, tunteminen ja arvostaminen, 
toisten ihmisten kunnioittaminen ja 
arvostaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen: 
kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen 
merkitys

Etiikan yleiset 
peruskäsitteet ja 
etiikan lajit

Ortodoksinen 
ihmiskuva ja 
ihmisoikeusetiikka
a

YK:n 
yleismaailmallinen 
ihmisoikeuksien 
julistus, 
lapsenoikeuksien 
sopimus

T7 Oman uskonnon 
ja eri katsomusten 
vaikutus ihmisten 
eettisten valintojen 
perusteena

L5 Tieto- ja viestintätekninen 
osaaminen: tieto- ja viestintäteknologia 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa 
työskentelyssä

Ortodoksisen 
kirkon eettisen 
opetuksen 
perusteet
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perusteena L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: oma 
vastuu yhteiskunnan jäsenenä, 
työskentely itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa, toimiminen 
muutostilanteessa joustavasti

Suomalaisen 
yhteiskunnan ja 
ortodoksisen 
kirkon eettisen 
opetuksen välinen 
suhde

Ortodoksisen 
kirkon 
jumalanpalveluselä
mä hyvän elämän 
tukena 

T8 Ihmisyyteen 
kuuluvien 
elämänkysymysten ja 
omien arvojen 
pohtiminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen: 
omien näkemysten ilmaiseminen 
rakentavasti, omien valintojen ja 
elämäntavan vaikutus lähiympäristölle ja 
yhteiskunnalle, vastuullisuus

Oppilaiden omat 
arvot 

Erilaisia oppilaille 
ajankohtaisia ja 
yleisiä 
yksilöeettisiä 
kysymyksiä 

T9 Omien valintojen 
eettisten 
ulottuvuuksien 
tutkiminen ja niiden 
vaikutus hyvinvointiin 
ja kestävään 
elämäntapaan

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: 
asioiden pohtiminen eri näkökulmista ja 
ajattelutapojen tarkastelu, näkökulmien 
ennakkoluuloton yhdistely, asioiden 
kriittinen analysointi

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu: asettuminen 
toisten asemaan, vuorovaikutus, 
asioiden tarkasteleminen eri 
näkökulmista, myönteisen 
ympäristösuhteen rakentaminen

Ajankohtaisia ja 
paikallisia 
yhteiskuntaeettisiä 
kysymyksiä 

Ympäristöetiikkaa 
ja ajankohtaisia 
kysymyksiä

Globaaliin 
vastuuseen liittyviä 
eettisiä 
kysymyksiä

T10 Erilaisten 
ihmisten 
kohtaamiseen 
rohkaiseminen 
elämän aikana

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: 
asianmukainen käyttäytyminen, 
työskentely toisten kanssa, toimiminen 
muutostilanteissa joustavasti

Maailmankuvan 
muuttuminen 
elämän aikana ja 
ortodoksinen 
ihmiskuva sen 
tukena 
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Elämänkatsomustiedon oppiaineen tehtävä 

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä 
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan 
uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä 
toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, 
inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja 
kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan 
ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä 
koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on keskeistä sovittaa 
opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia 
kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi 
yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus 
globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää 
elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn 
sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu 
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena 
sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti 
ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja 
ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista 
ja vastuullisuutta.  

  

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 7-9 

Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on 
kasvattaa oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja 
suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamisen 
tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän tietoperustan laajentaminen 
sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan 
omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä. 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata 
turvallinen ja avoin oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa 
kuulluksi ja arvostetuksi. Erityisesti kunkin uuden ryhmän aloittaessa ryhmäytyminen 
on olennainen osa oppimisympäristön rakentumista. Työskentelyssä tuetaan 
oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Oppilaat elävät globalisoituvassa 
mediamaailmassa, jota erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat. Siksi 
elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olennaista, että välitön 
henkilökohtainen yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja 
digitaalisen vuorovaikutuksen pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa 
vuosiluokilla 7-9 

12.13 Elämänkatsomustieto
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vuosiluokilla 7-9 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on 
vahvistaa oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. 
Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja 
oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja 
rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa. Ohjausta ja 
tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti 
eettisissä kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. 
Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen 
etenemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa 
vuosiluokilla 7-9

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja 
keskusteluihin ja argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten 
tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri 
vaiheita kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen 
rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun 
selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta 
käytetään arvioinnin tukena. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 
elämänkatsomustiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen 
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät 
paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri 
vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistävään tietoon yhdistetään 
oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsintään. 
Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle 
mahdollisuuden rakentaa tiedosta ja omakohtaisesta pohdinnasta katsomuksellista 
arvostelukykyä. 

S1 Katsomus ja kulttuuri 

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään 
oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. 
Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja 
seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään 
teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin 
humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian 
ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja 
yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa. 
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yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa. 

S2 Etiikan perusteita 

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän 
lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. 
Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän 
tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja 
käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa 
mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin 
eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, 
oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus 

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. 
Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten 
holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. 
humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja 
yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan 
liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia 
vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

Oppiaineen tavoitteet

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia 
käsitteitä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

L4 Monilukutaito•

Laaja-alainen osaaminen

S1 Katsomus ja kulttuuri •

Sisältöalueet 

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Käsitteiden hallinta ja 
soveltaminen 

Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja 
tunnistaa niiden välisiä suhteita. 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja 
perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu •

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen•

Laaja-alainen osaaminen

S1 Katsomus ja kulttuuri•

Sisältöalueet 
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Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kulttuurien ja 
katsomusten 
tunteminen 

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja 
katsomuksista. Oppilas osaa kertoa Unescon 
maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä joitain 
maailmanperintökohteita. 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, 
niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten 
arvioinnissa

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen•

Laaja-alainen osaaminen 

S1 Katsomus ja kulttuuri•

Sisältöalueet 

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Erilaisten 
katsomusten 
tunteminen ja 
vertailu 

Oppilas osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja 
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti 
seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin historiallisia, 
kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa kertoa, miten 
katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot•

Laaja-alainen osaaminen

S1 Katsomus ja kulttuuri  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Uskonnollisen ajattelun ja Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun 
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Uskonnollisen ajattelun ja 
uskontokritiikin tunteminen 

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun 
luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin 
pääpiirteistä. 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä 
katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  •

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  •

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen•

Laaja-alainen osaaminen

S1 Katsomus ja kulttuuri  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet 

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Katsomusvapaud
en merkityksen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin 
katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista 
sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa. 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden 
taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

L4 Monilukutaito•

Laaja-alainen osaaminen

S1 Katsomus ja kulttuuri  •

S2 Etiikan perusteita  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet 

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Katsomuksellisten 
valintojen 
perusteiden 
tarkastelu 

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten 
katsomuksellisten valintojen taustalla 
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 
perusteita. 
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T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen 
kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen  

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  •

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  •

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen•

Laaja-alainen osaaminen

S1 Katsomus ja kulttuuri  •

S2 Etiikan perusteita  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan   osaaminen 

Monikulttuurisuudenja 
yhdenvertaisuuden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta 
ja antaa esimerkkejä ihmisten 
yhdenvertaisesta kohtelusta 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 
ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen•

Laaja-alainen osaaminen

S2 Etiikan perusteita  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Eettisen ajattelun taidot Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja 
soveltaa sitä 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään 
tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  •

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  •

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen•

Laaja-alainen osaaminen
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•

S1 Katsomus ja kulttuuri  •

S2 Etiikan perusteita  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kestävän 
elämäntavan 
periaatteiden 
tunteminen 

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän 
elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja 
vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten 
yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  •

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen•

Laaja-alainen osaaminen

S2 Etiikan perusteita  •

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus•

Sisältöalueet

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Eettisen ajattelun 
taidot 

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja 
yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella 
ihmisoikeuksien merkitystä. 
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Historian oppiaineen tehtävä

Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja 
kulttuurien tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen 
kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan 
ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa 
sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön 
merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä 
tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin 
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi 
yhteiskunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon 
kriittiseen käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa 
syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä 
pyritään muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan 
todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää historian 
tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä 
sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä. 

Sisällöllisillä tavoitteilla pyritään tukemaan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, 
syy-seuraussuhteita ja kronologian tajua. Sisällöllisillä tavoitteilla pyritään myös 
luomaan vankka pohja yleissivistykselle, minkä pohjalta pystytään harjaannuttamaan 
kriittisen tiedonarvioinnin taitoja. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja 
moniperspektiivisyyttä sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää 
muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita tunnistamaan 
yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri 
aikoina. 

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta 
tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1–S6 L1-L7

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa 
erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä 
arvioimaan niiden luotettavuutta

S1–S6 L1-L5

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista 
tietoa voidaan tulkita eri tavoin

S1–S6 L1, L2, L4

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista 
aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä 

S1–S6 L1, L2, L3

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan 
ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa 
historiallisissa tilanteissa

S1–S6 L1-L4, L6, 
L7

12.14 Historia
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historiallisissa tilanteissa

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä 
historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

S1–S6 L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista 
muutosta ja jatkuvuutta 

S1–S6 L1, L2, L4

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1–S6 L1, L2, L4

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan 
tarkoitusperiä

S1–S6 L1-L4, L7

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista 
tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri 
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta 

S1–S6 L1, L2, L4, 
L5

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia 
lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman 
perustellun tulkintansa niiden pohjalta

S1–S6 L1, L2, L4, 
L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden 
vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla 

S1–S6 L1-L7

Taidolliset ja laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat soveltaen kaikilla historian kursseilla, 
joten niitä ei ole kurssitettu erillisesti.

Oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9

Historian oppimäärä on kurssitettu sisältöjen perusteella neljään kurssiin. HI1 ja HI 2 
opetetaan seitsemännellä luokalla. HI 3 ja HI 4 opetetaan kahdeksannella luokalla. 
Lisäksi suomalaisen yhteiskunnan väestöllisiä, kulttuurisia, taloudellisia muutoksia 
toisen maailmansodan jälkeen, ja poliittisen sekä kansainvälisen järjestelmän 
muotoutumisen keskeisiä piirteitä opetetaan yhdeksännellä luokalla yhteiskuntaopin 
kursseissa. 

HI 1 ( S2,S3) 

Suomen historiassa aihepiireinä ovat: Suomi liitetään Venäjän yhteyteen, 
suomalaisen yhteiskunnan muotoutuminen autonomian ajalla. Yksilö, säädyt ja 
elinkeinot 1800-luvun Suomessa. 

Yleisen historian aihepiireinä ovat: Napoleon ja Wienin kongressin järjestelmä. 
Suuret aatteet. 

HI 2 ( S1, S3) 

Suomen historiassa aihepiireinä ovat: nationalismin tulo Suomeen, Suomen ja 
Venäjän suhteiden kriisiytyminen. 

Yleisen historian aihepiireinä ovat: industrialismi, Yhdysvaltain, Venäjän, Aasian ja 
Afrikan 1800-luvun historian pääpiirteitä. Ensimmäinen maailmansota.

HI 3 ( S2, S3,S4,S5) 

Suomen historiassa aihepiireinä ovat: itsenäistyminen, kansalaissota, Suomi 
1920-30-luvuilla. 

Yleisessä historiassa aihepiireinä ovat: ensimmäinen maailmansota, totalitarismi 

HI 4 ( S2, S3, S 4, S6) 

Suomen historiassa aihepiireinä ovat: Suomi toisessa maailmansodassa, Suomi 
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Suomen historiassa aihepiireinä ovat: Suomi toisessa maailmansodassa, Suomi 
kylmän sodan maailmassa. 

Yleisessä historiassa aihepiireinä ovat: Toinen maailmansota, kylmä sota. 

Historian oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat 
sisällöt yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin.

Oppiaineen tavoitteiden kannalta on keskeistä korostaa lähteiden tulkintaa, 
lähdekritiikkiä ja erilaisten ikätasolle sopivien historiallisten lähteiden käyttöä. 
Tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia tutkia, tulkita ja arvioida historiallisia 
lähteitä ja niistä tehtyjä tulkintoja.

Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, 
kuten peleistä, elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun 
taitojaan ja kriittistä arviointikykyään niiden avulla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historian oppiaineessa vuosiluokilla 
7-9

Historian opiskelussa rohkaistaan oppilasta monipuoliseen havainnointiin ja 
ilmaisemaan tietojaan ja taitojaan eri tavoin. Tarvittaessa erilaisten tekstien 
ymmärtämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä 
käytettyjä käsitteitä.

Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) 
ovat sellaisia, joiden ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan 
siirtyessä konkreettisesta ajattelusta käsitteelliseen ajatteluun.

Oppilaan oppimisen arviointi historian oppiaineessa 
vuosiluokilla 7-9

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omien 
tulkintojensa ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella 
arvioinnissa voidaan huomioida myös muita tuottamisen tapoja. Sisältöjen 
muistamisen lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen, 
historiallisen ajattelun hallintaan sekä syy-seuraus-suhteiden havaitsemiseen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla jokaisen oppilaan osaamisen taso historian 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Historian osaamisen kehittyminen on 
kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden 
historiallisen ajattelun vahvistamiseen. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta.

Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Historian opetuksen tavoitteena 
on

Sisältö
alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta 
kiinnostumaan syvällisemmin 
historiasta tiedonalana ja 
identiteettiä rakentavana 
oppiaineena 

S1–S6 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena. Oppilasta 
ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

Tiedon hankkiminen 
menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta 
hankkimaan historiallista tietoa 
sekä arvioimaan 
tiedonlähteiden luotettavuutta

S1–S6 Historiatiedon 
hankkiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa 
erilaisista historian 
tiedonlähteistä ja 
havaitsee niiden 
luotettavuudessa eroja. 

T3 auttaa oppilasta 
ymmärtämään, että historiallista 
tietoa voidaan tulkita eri tavoin

S1–S6 Lähteiden 
tulkitseminen 

Oppilas osaa lukea ja 
tulkita erilaisia lähteitä. 

Historian ilmiöiden 
ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä 
ymmärtää historiallista aikaa ja 
siihen liittyviä käsitteitä

S1–S6 Kronologian  
ymmärtämine
n

Oppilas osaa sijoittaa 
opiskelemansa asiat 
ajallisiin yhteyksiinsä ja 
niiden avulla 
aikajärjestykseen.

T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen 
toimintaan ja päätöksentekoon 
vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa 
historiallisissa tilanteissa

S1–S6 Historiallinen 
empatia 

Oppilas pystyy 
asettautumaan menneen 
ajan ihmisen asemaan ja 
kuvailemaan tämän 
toiminnan motiiveja. 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan 
erilaisia syitä historiallisille 
tapahtumille ja ilmiöille

S1–S6 Syy- ja 
seuraus-
suhteiden 
ymmärtämine
n historiassa 

Oppilas osaa erotella 
historiallisia tapahtumia 
tai ilmiöitä selittävät 
tekijät vähemmän 
tärkeistä. 

T7 ohjata oppilasta 
analysoimaan historiallista 
muutosta ja jatkuvuutta

S1–S6 Muutoksen ja 
jatkuvuuden 
ymmärtämine
n 

Oppilas osaa selittää, 
miksi joillain 
elämänalueilla toimittiin 
ennen samoin tai toisin 
kuin nykyään.

Historiallisen tiedon 
käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta 
tulkintojen tekemiseen

S1–S6 Historian 
tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa 
historian tapahtumista ja 
ilmiöistä omia 
perusteltuja tulkintoja. 
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T9 ohjata oppilasta selittämään 
ihmisen toiminnan 
tarkoitusperiä

S1–S6 Ihmisen 
toiminnan 
selittäminen

Oppilas osaa kuvailla 
ihmisen toiminnan 
tarkoitusperiä. 

T10  ohjata oppilasta 
selittämään, miksi historiallista 
tietoa voidaan tulkita ja käyttää 
eri tavoin eri tilanteissa ja 
arvioimaan kriittisesti tulkintojen 
luotettavuutta 

S1–S6 Historiallisten 
tulkintojen 
selittäminen ja 
arvioiminen

Oppilas osaa arvioida 
historian tapahtumista tai 
ilmiöistä tehtyjen 
tulkintojen luotettavuutta.

T11 harjaannuttaa oppilasta 
käyttämään erilaisia lähteitä, 
vertailemaan niitä ja 
muodostamaan oman 
perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta

S1–S6 Historiatiedon 
tuottaminen

Oppilas osaa vastata 
menneisyyttä koskeviin 
kysymyksiin käyttämällä 
eri lähteistä saamaansa 
informaatiota.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan 
tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiatietämyksensä avulla 

S1–S6 Historiatietoisu
us

Oppilas osaa kuvailla, 
miten menneisyyden 
tulkinnoilla perustellaan 
tulevaisuuden valintoja 
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9.vuosiluokka 3 vvt

Yhteiskuntaopin oppiaineen tehtävä

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, 
vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan 
erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa 
moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. 
Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen 
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään 
oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia 
kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. 
Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden 
tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita 
kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa 
tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen 
päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien 
välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan 
kouluyhteisössä esimerkiksi oppilaskunnan toiminnassa. Oppilasta ohjataan 
kiinnittämään huomiotaan vaikuttamismahdollisuuksiinsa aktiivisena kansalaisena 
niin lähiyhteisön ja kunnallisen demokratian kuin valtakunnallisen ja globaalinkin 
näkökulman osalta.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin 
sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja 
talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja 
toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. 
Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös 
globaalit kysymykset. 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöaluee
t

Laaja-
alainen 
osaamine
n

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan 
ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin 
tiedonalana 

S1-S4

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4 L1, L2, 
L4, L7

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen 
omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

12.15 Yhteiskuntaoppi
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omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion 
periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista 
merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen 
oikeusjärjestelmän toiminnasta 

S2, S3 L2, L4, L7

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan 
tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä 
taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä 
arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä 

S1-S3 L3, L4, 
L5

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen 

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja 
vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee 
yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa 
tulevaisuuttaan 

S1, S4 L1, L4, L7

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista 
toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä 
monipuolisesti ja avarakatseisesti.

S1, S2, S3 L2, L4

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen 
päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia 
toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, 
omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena 

S1-S3 L1, L4, L6

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden 
ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja 
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

S1, S4 L2, L4, L7

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia 
näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään 
mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien 
käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena 
toimimisessa

S1-S4 L1, L2, L7

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Yhteiskuntaopin 
opetuksessa halutaan korostaa yhteiskunnan rakenteiden prosessiluonnetta. Kaikki 
järjestelmät ovat syntyneet ajassa ja myös muuttuvat ajan mukaan. Oppilaita 
kannustetaan havaitsemaan muutostrendejä ja näkemään muutosprosesseja 
omassa lähiympäristössään sekä ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti niiden 
taustoja. Sisällölliset tavoitteet käsitellään koko yhteiskuntaopin oppimäärän aikana, 
ja niiden kurssittamisessa opettaja voi käyttää harkintaansa esimerkiksi vaalien 
ajankohtien mukaan.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Opetuksessa perehdytään 

yksilön oikeuksiin, vastuisiin ja velvollisuksiin

oman elämän ja talouden hallintaan

ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin

erilaisiin mahdollisuuksiin työelämässä ja elinkeinoissa oman tulevaisuuden 
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erilaisiin mahdollisuuksiin työelämässä ja elinkeinoissa oman tulevaisuuden 
suunnittelun näkökulmasta



oman ja lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen

Suomen väestömuutoksiin 1900-luvulla, suuriin ikäluokkiin ja rakennemuutokseen

turvallisuuspoliittisen ympäristön muuttumiseen toisen maailmansodan jälkeen

Suomen turvallisuuden sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ja niihin varautumiseen

poliisi, oikeuslaitos ja maanpuolustuslaitoksen toimintaan

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Opetuksen sisältönä ovat 

yhteiskunnan rakenteet, vallankäyttö ja hyvinvointivaltio

Suomen poliittisen ja hallinnollisen järjestelmän muuttuminen 

demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteet ja toimintatavat

eduskunnan, valtioneuvoston, presidentin ja julkinen hallinnon toiminta 

mielipiteiden kanavoituminen yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan 
toiminnaksi



päätöksenteko Suomessa ja kansainvälisesti

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin kuten 
kansalaisvaikuttamiseen, mediaan ja poliittiseen vaikuttamiseen.



Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa 
toiminnassa tarvittavia taitoja esim. oppilaskuntatoiminnan ja valinnaisaineiden 
kautta sekä luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja 
rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle. Tässä toiminnassa koulua tukevat 
lähiyhteisön erilaiset kansalaisyhteiskunnan toimijat.



S4 Taloudellinen toiminta

Perehdytään 

talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin 

oman talouden hallintaan ja työelämätaitoihin

kansantalouteen, julkinen talouteen sekä kansainvälinen talousjärjestelmään ja 
rahoitusmarkkinoihin



talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden 
kautta



Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan 

paikalliset ja globaalit näkökulmat

historiallinen kehitys 

kestävä kehitys

erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmat

elinkeinorakenteen muutoksen, kaupungistumisen ja kansainvälistymisen vaikutus 
talouteen 



Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä 
monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Yhteiskuntaopin opiskelussa keskeistä on 
ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen eri tiedotusvälineissä ja niiden 
analysointi. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. 
Yhteiskuntaopin opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. 
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Yhteiskuntaopin opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. 
Lauttasaaren yhteiskoulussa painottuvat erityisesti liiketoiminnalliset 
oppimisympäristöt ja työtavat. 
Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opetuksessa. Oppimisvälineinä 
hyödynnetään myös oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita.  Opetuksessa voidaan 
käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien 
yhteydessä. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9 

Yhteiskuntaopissa syvennetään aiemmin opittuja yhteiskuntaopin tietoja ja taitoja. 
Keskeistä on oppilaan kommunikoinnin taitojen, osallisuuden ja yhteistyötaitojen 
vahvistaminen. Yhteiskuntaopissa tuetaan oppilaan kasvamista aktiiviseksi 
kansalaiseksi ja eri yhteisöjen jäseneksi. Oppilasta ohjataan vastuulliseen 
rahankäyttöön ja tulojen ja menojen hallintaan sekä talouden peruskäsitteiden 
hallintaan. Oppilaita ohjataan ymmärtämään erilaisia näkökulmia, toimimaan 
aktiivisesti kansalaisyhteiskunnassa, ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteitään 
sekä hankkimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa.  Opiskeluun soveltuvia 
oppimisstrategioita ja erilaisia käsitteitä syvennetään. Havainnollistamisessa apuna 
käytetään kuvia, videoita, karttoja ja kaavioita. 

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. 
Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa 
lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista 
osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja 
tuottamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen 
soveltamista kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään 
perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy 
kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 
yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa 
oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen 
saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 
vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa 
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Yhteiskuntaopin arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten 
tuotosten arviointiin. Myös kannustava palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ovat 
tärkeässä roolissa yhteiskuntaopin oppimisen kannalta. Arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota yhteiskunnallisen tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä oppilaan oman 
yhteiskunnallisen käsityksen ja ajattelun rakentumiseen. 

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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Opetuksen tavoite Sisältö
-alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta 
syventämään 
kiinnostustaan 
ympäröivään 
yhteiskuntaan ja 
vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta 
yhteiskuntaoppiin 
tiedonalana 

S1–S4 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen periaatteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin kysymyksiin 

S1-S4 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen periaatteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

Yhteiskunnassa 
tarvittavien tietojen ja 
taitojen omaksuminen 
sekä yhteiskunnallinen 
ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
oikeusvaltion periaatteita,  
ihmisoikeuksien 
yleismaailmallista 
merkitystä sekä 
syventämään tietojaan 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän 
toiminnasta

S2, S3 Oikeusvaltion 
periaatteiden ja 
toiminnan 
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla ja 
selittää 
ihmisoikeusperiaatteita, 
oikeusvaltion keskeisiä 
periaatteita sekä suomalaisen 
oikeusjärjestelmän rakennetta 
ja toimintaa.

T4 ohjata oppilasta 
syventämään ja pitämään 
ajan tasalla yhteiskuntaa, 
talouden toimintaa ja 
yksityistä taloudenpitoa 
koskevia tietojaan ja 
taitojaan sekä arvioimaan 
kriittisesti median roolia ja 
merkitystä 

S1–S3 Yhteiskuntaa, 
mediaa, taloutta 
ja taloudenpitoa 
koskevat tiedot 
ja taidot 

Oppilas osaa kuvailla 
yhteiskunnan, talouden ja 
median toimintaa sekä 
tarkastella niihin liittyvää 
julkista keskustelua. 

Yhteiskunnallisen tiedon 
käyttäminen ja 
soveltaminen 

T5 rohkaista oppilasta  
kehittymään yritteliääksi ja 
vastuulliseksi 
taloudelliseksi toimijaksi, 
joka hahmottaa yrittäjyyttä 
ja työelämää, tuntee 

S1–S4 Yrittäjyys- ja 
työelämätaidot 

Oppilas osaa kuvailla 
työelämän ja yrittäjyyden 
yhteiskunnallista merkitystä ja 
arvioida niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia myös oman 
tulevaisuutensa kannalta
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ja työelämää, tuntee 
niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja osaa 
suunnitella omaa 
tulevaisuuttaan 

tulevaisuutensa kannalta

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
yhteiskunnallista toimintaa 
sekä eri yhteisöjä ja 
vähemmistöryhmiä 
monipuolisesti ja 
avarakatseisesti

S1–S3 Eri yhteisöjen ja 
vähemmistöjen 
tarkastelu 

Oppilas pystyy 
tarkastelemaan ja 
keskustelemaan erilaisista 
yhteisöistä ja vähemmistöistä 
rakentavasti ja jäsentyneesti. 

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
periaatteita ja 
demokraattisia 
toimintatapoja 
paikallisella, kansallisella 
ja Euroopan unionin 
tasolla sekä globaalisti ja 
toimimaan aktiivisena, 
omaa lähiyhteisöä 
kehittävänä kansalaisena

S1–S3 Yhteiskunnallise
n 
päätöksenteon 
periaatteiden 
hahmottaminen 
sekä 
demokraattisten 
pelisääntöjen ja 
toimintatapojen 
tunteminen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä poliittisesta 
päätöksenteosta, 
vallankäytöstä, yhteiskunnan 
rakenteista ja toiminnasta 
sekä paikallisella, 
kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla että globaalisti 
sekä toimia omaa lähiyhteisöä 
kehittäen demokraattisten 
pelisääntöjen ja 
toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. 

T8 ohjata oppilasta 
talouden perusteiden 
ymmärtämiseen, oman 
talouden hallintaan ja 
vastuulliseen 
kuluttamiseen kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti 

S1, S4 Talouden 
perusteiden 
hahmottaminen 

Oppilas osaa perustella 
säästämisen, sijoittamisen ja 
kuluttamisen merkityksen 
sekä omassa elämässään 
että kansantaloudessa.

T9 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
näkemyksiään, 
osallistumaan 
yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja 
keskusteluun sekä 
käyttämään 
mediataitojaan ja tietojaan 
yhteiskunnasta omien 
käsitystensä 
muodostamisessa ja 
kansalaisena 
toimimisessa

S1–S4 Yhteiskunnalline
n ajattelu, 
osallistumis- ja
vaikuttamistaido
t 

Oppilas osaa ilmaista 
perustellun mielipiteensä 
tarkoituksenmukaisin keinoin, 
käyttää erilaisia 
vaikuttamistaitoja ja toimia 
rakentavasti osallistuvana 
kansalaisena lähiyhteisössä. 
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Musiikin oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen 
toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita 
tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja 
yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä 
vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle 
harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista 
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Lauttasaaren yhteiskoulussa musiikin kaikille yhteiset opinnot (2vvt) on jaettu 
siten, että musiikkia on seitsemännellä vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti (1 vvt) ja 
kahdeksannella yksi vuosiviikkotunti (1vvt). Halutessaan oppilas voi syventää 
osaamistaan ja tuntemustaan musiikin syventävillä opinnoilla. Niitä on 
valinnaisena kaksi vuosiviikkotuntia (2vvt), joista toinen 8. luokalla ja toinen 9. 
luokalla. Lisäksi oppilas voi valita koulukohtaisia yhteistyökursseja, joissa voi 
opiskella ja soveltaa musiikin taitoja. Näitä ovat kuvataiteen kanssa yhteistyössä 
toteutettava Artisti-kurssi, josta musiikin osuus on yksi vuosiviikkotunti (1vvt), 
kahdeksannella vuosiluokalla. Halutessaan oppilas voi valita myös artisti-kurssin 
yhteistyökurssin yhdeksännellä vuosiluokalla, jossa yksi vuosiviikkotunti jakautuu 
kuvataiteen ja musiikin (0,5 vvt) kesken. Oppilas voi lisäksi halutessaan opiskella 
yhden (1vvt) tai kaksi (2vvt) vuosiviikkotuntia Stagelle!-kokonaisuutta, jonka sisällä 
toimivat musiikkia ja draamaa (Musa On Stage) sekä kuvataiteita (Art Screen) tai 
tanssia (DanceMix) painottavat ryhmät.

Musiikin oppiaineen tehtävät, tavoitteet ja sisällöt toteutuvat Lauttasaaren 
yhteiskoulun musiikin opetuksessa läpileikkaavasti. Toiminnallinen musiikin opetus 
ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, 
kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä 
vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset 
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja 
tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja 
oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja 
musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. 
Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä 
edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan 
laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä 
ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on 
myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä 
analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. 

Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä 
aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman 
oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuoliseen 
luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden 
kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään 
tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median 
tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin 
ongelmiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden 
erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, 

12.16 Musiikki
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erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, 
opetusvälineitä ja soittimistoa sekä ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään 
oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä 
yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, 
työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään 
huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen muuttamiseen.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin 
opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet 
sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. 
Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset 
musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät 
kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. 
Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään 
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, 
soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä 
työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Musiikin sisältöalueet liittyvät kaikkiin 
tavoitteisiin, ja niitä käytetään opetuksessa läpileikkaavasti, monipuolisesti ja 
oppilaslähtöisesti. Sisällöt tukevat ensisijaisesti tavoitteiden saavuttamista sekä 
musiikillisten taitojen ja ajattelun kehittymistä. 

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen 
sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Oppilas toimii musisoivan ryhmän 
jäsenenä muut huomioiden, hyödyntäen vertaisoppimista ja rakentavaa 
vertaispalautetta. Oppilaan omia kokemuksia ja havaintoja käytetään musiikin 
tulkinnassa ja ilmaisussa. Oppilasta tuetaan asettamaan omia tavoitteita 
oppimiselleen, sekä reflektoimaan oppimaansa. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja 
käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja 
harjoitellaan ja syvennetään yhteismusisoinnissa. Teknologiaa hyödynnetään 
musiikillisen ilmaisun välineenä. Harjoitellaan omien tuotosten tallentamista ja 
jakamista tekijänoikeudet huomioiden.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin 
perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja 
sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Musisoinnin kautta vahvistetaan musiikin 
perusmerkintätapojen nimeämisen, tunnistamisen, soittamisen ja sijoittamisen 
taitoja.  Hyödynnetään vertaisoppimista musiikillisten taitojen opettamisessa. 
Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille 
tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. 
Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia. 
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä 
erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan 
kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 
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kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 
Pohditaan musiikin merkitystä ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Käsitellään 
kuulonhuoltoa. Vahvistetaan musiikin merkitystä tunteiden ilmaisun välineenä. 

S4 Ohjelmisto

Kuunnellaan ja havainnoidaan monipuolisesti erilaista musiikkia ja erilaisia 
ääniympäristöjä. Jäsennetään kuultua kertoen kuuntelukokemuksesta esimerkiksi 
kuvan, sanojen tai tarinan avulla ja hyödynnetään sitä omassa musisoinnissa. 
Kuullun avulla syvennetään musiikillisia käsitteitä. Elämyksellistä kuuntelua 
kerrataan ja syvennetään rakentamalla yhteyksiä muihin oppiaineisiin sekä 
hyödyntämällä lähiympäristön monipuolista musiikkitarjontaa. Sekä musisointi-
että kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien 
musiikkia ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa 
harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja 
erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon 
kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä 
ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Toteutetaan 
musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja musiikillisessa keksinnässä yksin ja 
ryhmän jäsenenä. Harjoitellaan improvisaatioiden ja sävellysten tekoa yksin tai 
ryhmässä.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7-9

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa sekä 
rohkaisevaa palautetta perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa 
oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista 
ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän 
toteuttaa luovaan tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy 
kaikille yhteisenä oppiaineena. Lauttasaaren yhteiskoulussa musiikin kaikille 
yhteinen oppimäärää päättyy kahdeksannelle vuosiluokalle. Päättöarvioinnilla 
määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin 
yhteisenä opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 
suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin 
kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla 
oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 
osalta.

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Musiikin opetuksen 
tavoitteena on

Sisältö
alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivat ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä

S1-S4 Musiikillisen 
ryhmän 
jäsenenä 
toimiminen

Oppilas toimii musiikillisen 

ryhmän jäsenenä, huolehtii 

osuudestaan ja kannustaa 
toisia.
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Musiikilliset tiedot ja taidot 
sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänenkäyttö-
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän 
jäsenenä

S1-S4 Äänenkäyttö ja 
laulaminen 
musiikkiryhmä
n jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään 
musiikillisen ilmaisun 
välineenä ja osallistuu 
yhteislauluun sovittaen 
osuutensa osaksi 
kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin

S1-S4 Soittaminen 
musiikkiryhmä
n jäsenenä

Oppilas soittaa keho-, 
rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimia ja osallistuu 
yhteissoittoon melko 
sujuvasti.

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen 
kokemiseen ja ilmaisuun

S1-S4 Musiikkiliikunta Oppilas osoittaa 
hahmottavansa musiikin 
perussykkeen liikkuessaan 
ja sovittaa liikeilmaisuaan 
kuulemaansa musiikkiin.

T5 tarjota oppilaallee 
mahdollisuuksia 
ääniympäristön ja musiikin 
elämykselliseen kuunteluun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan

S1-S4 Ääniympäristö
n ja musiikin 
kuunteleminen 
ja siitä 
keskustelemin
en

Oppilas kuuntelee 
ääniympäristöä ja osaa 
kertoa havainnoistaan.

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja 
ohjata heitä improvisointiin, 
sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen 
työskentelyyn

S1-S4 Musiikin luova 
tuottaminen

Oppilas osaa käyttää 
musiikillisia tai muita 
äänellisiä elementtejä 
kehittäessään ja 
toteuttaessaan uusia 
musiikillisia ideoita yksin tai 
ryhmässä.

T7 ohjata oppilasta 
musiikin tallentamiseen ja 
tieto- ja 
viestintäteknologian 
luovaan ilmaisulliseen 
käyttöön sekä musiikin 
tekemisessä että osana 
monialaisia kokonaisuuksia

S1-S4 Musiikkiteknol
ogian käyttö

Oppilas osaa käyttää 
musiikkiteknologian 
tarjoamia mahdollisuuksia 
omassa tai ryhmän 
ilmaisussa.

Kulttuurinen ymmärrys ja 
monilukutaito

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan musiikkia 
taiteenlajina ja 
ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään 
viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri 
kulttuureissa

S1-S4 Kulttuurinen 
osaaminen

Oppilas osaa jäsentää 
musiikin käyttötapoja ja 
ilmenemismuotoja ja kertoa 
havainnoistaan.
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T9 rohkaista ja ohjata 
oppilasta käyttämään 
musiikin merkintätapoja, 
käsitteitä ja terminologiaa 
musiikillisessa toiminnassa

S1-S4 Musiikillisten 
käsitteiden ja 
symbolien 
käyttö

Oppilas osaa käyttää 
musiikin peruskäsitteitä ja 
merkintätapoja sekä 
termejä musiikillisessa 
toiminnassa.

Hyvinvointi ja turvallisuus 
musiikissa

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musiikin 
vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin

S1-S4 Musiikin 
hyvinvointivaik
utusten 
tunnistaminen

Oppilaan kanssa 
keskustellaan musiikin 
vaikutuksista hyvinvointiin 
ja tunteisiin, mutta 
tavoitetta ei oteta huomioon 
päättöarvosanan 
muodostamisessa.

T11 ohjata oppilasta 
huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta

Kuulosta sekä 
musisointi- ja 
ääniympäristö
n 
turvallisuudest
a 
huolehtiminen

Oppilas osaa käyttää 
laitteita ja soittimia 
musisointitilanteissa ottaen 
huomioon muun muassa 
äänen ja musiikin 
voimakkuuteen ja sekä 
muut turvalliseen 
toimintaan liittyvät tekijät.

Oppimaan oppiminen 
musiikissa

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa musiikkiin

S1-S4 Oppimisen 
taidot

Oppilas asettaa ohjattuna 
musisointiin, 
musiikkiliikuntaan tai 
säveltämiseen ja muuhun 
luovaan tuottamiseen 
liittyviä tavoitteita sekä 
arvioi edistymistään 
suhteessa niihin.

Musiikin oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen jäsenenä
Tavoitealue

Osallisuus

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä
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päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikillisen ryhmän 
jäsenenä toimiminen

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, 
huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään 
niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä
Tavoitealue

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Äänenkäyttö ja 
laulaminen 
musiikkiryhmän jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun 
välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen 
osuutensa osaksi kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin
Tavoitealue

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Soittaminen 
musiikkiryhmän 
jäsenenä

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia 
ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti.

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja 

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 335    



T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja 
ilmaisuun
Tavoitealue

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikkiliikunta Oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen 
liikkuessaan ja sovittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa 
musiikkiin.

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen 
kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
Tavoitealue

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ääniympäristön ja musiikin 
kuuntelu ja siitä keskusteleminen

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja 
musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan.

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä 
improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen 
työskentelyyn
Tavoitealue

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
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L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikin luova 
tuottaminen

Oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä 
elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan uusia musiikillisia 
ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan 
ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia 
kokonaisuuksia
Tavoitealue

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikkiteknologian 
käyttö

Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.
Tavoitealue

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L4 Monilukutaito 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 
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S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kulttuurinen 
osaaminen

Oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja 
ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan.

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin 
käsitteitä ja terminologiaa
Tavoitealue

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Musiikillisten käsitteiden 
ja symbolien käyttö

Oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja 
merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa 
toiminnassa.

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
Tavoitealue

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen
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oppiaineessa

Musiikin 
hyvinvointivaikutuste
n tunnistaminen

Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksista 
hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta 
huomioon päättöarvosanan muodostamisessa.

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön 
turvallisuudesta
Tavoitealue

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Laaja-alainen osaaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kuulosta sekä musisointi-
ja ääniympäristön 
turvallisuudesta 
huolehtiminen

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia 
musisointitilanteissa ottaen huomioon muun muassa 
äänen ja musiikin voimakkuuteen sekä muut 
turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät.

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, 
asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin.
Tavoitealue

Oppimaan oppiminen musiikissa

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan 

S2 Mistä musiikki muodostuu 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa 

S4 Ohjelmisto

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Oppimisen 
taidot

Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai 
säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä 
tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin.
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Musiikin syventävät opinnot (2vvt)

Lauttasaaren yhteiskoulussa on musiikin kaikille yhteisen oppimäärän lisäksi 
mahdollista opiskella musiikin syventäviä opintoja. Valitessaan tämän 
kokonaisuuden oppilas opiskelee musiikkia kahdeksannella vuosiluokalla yhden 
vuosiviikkotunnin (1vvt) sekä yhdeksännellä vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin 
(1vvt).

Musiikin oppiaineen tehtävät, tavoitteet ja sisällöt toteutuvat kaikissa Lauttasaaren 
yhteiskoulun musiikin opinnoissa, myös musiikin syventävissä opinnoissa. Arviointi 
perustuu myös valtakunnallisiin musiikin arvioinnin kriteereihin. Nämä on 
tarkennettu musiikin kaikille yhteisen oppimäärän opetussuunnitelmassa.

vahvistetaan edelleen oppilaiden musiikillisia taitoja, oivalluskykyä ja 
ymmärrystä

•

vahvistetaan oppilaan yksilöllisiä taitoja ja kiinnostuksen kohteita, ja tuetaan 
toisaalta monipuolista musiikillista osaamista

•

vahvistetaan edelleen oppilaan valmiutta improvisaation, luovan tuottamisen 
ja musiikillisen keksimisen parissa

•

vahvistetaan musiikkiteknologian käyttöä musisoinnin ja tallentamisen 
välineenä

•

vahvistetaan musiikin osuutta oppilaan arkipäivän kokemusmaailmassa 
elävän musiikin, esitysten ja vierailujen kautta mahdollisuuksien mukaan

•

valmistetaan musiikillisia esityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin•

tutustaan taiteellisten projektien toteuttamiseen•

kehitetään edelleen oppilaan itsenäistä, kriittistä ja luovaa ajattelua 
musiikillisten ilmiöiden äärellä

•

vahvistetaan oppilaan kykyä oman oppimisensa suunnitteluun, arviointiin ja 
reflektointiin

•

tuetaan nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia taiteen ja 
itseilmaisun keinoin

•

Musiikin syventävissä opinnoissa (valinnainen musiikki kahdeksannella ja 
yhdeksännellä vuosiluokalla)

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 340    



Kuvataiteen oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan 
kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien 
rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla 
ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat 
perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, 
ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa 
todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan 
traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun 
kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja 
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja 
globaalille toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja 
toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista 
kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan 
erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään 
monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun 
keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä 
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille 
tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun 
opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan 
museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen 
harrastusmahdollisuuksia.

Kaikilla vuosiluokilla oppilasta ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan 
kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia 
tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan edelleen oppilaiden kuvallisen 
tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa 
ympäristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen 
kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä 
osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa kehitetään yhdessä 
toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa 
hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti 
ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille 
opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä 
valmiuksia.  

Kuvataiteen keskeiset sisältöalueet
Kuvataiteen keskeiset sisältöalueet ovat omat kuvakulttuurit, ympäristön 
kuvakulttuurit ja taiteen maailmat. Ne läpäisevät kaikkien vuosiluokkien 
sisältöalueet.

S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 
osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia 
kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien 
merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 

12.17 Kuvataide
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Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon 
ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta 
erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön 
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa 
käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin 
että globaalin maailman näkökulmista.

S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa 
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen 
ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden 
ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn 
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä 
taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kuvataide ja laaja-alainen oppiminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kuvataiteissa oppilasta ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella 
tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen 
perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus 
syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen 
kehittymistä. Kuvataiteen opiskelu rohkaisee oppilasta luottamaan itseensä ja 
näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimin uusille ratkaisuille. Ristiriitaisen tiedon 
äärellä oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa 
ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Oppilaita rohkaistaan rakentamaan 
uutta tietoa ja näkemystä. Tunneilla tuetaan oppilaiden innovatiivisuutta. Oppilaat 
oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti 
ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Oppilaita 
tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta 
sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Kuvataiteen opiskelu vahvistaa oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä, suvaitsevuutta, 
ihmisoikeuksien tuntemusta ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamista. Opetus 
kannustaa arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia 
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan. Kuvataiteen sisällöt tuovat esille miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset 
vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria. Heitä 
kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä kouluyhteisössä ja sen 
ulkopuolella sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia 
kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, 
muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja huomaamaan niiden merkityksen 
hyvinvoinnille.  

Kuvataiteen työtavat vahvistavat itseilmaisun, esiintymisen ja vuorovaikutuksen 
taitoja. Oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvallisesti sekä löytää uusia tapoja 
ilmaista asioita. Oppimisympäristö rohkaisee tekemisen kautta oppimiseen. Tehtävät 
rohkaisevat mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen.  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Tunneilla jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista 
sekä yhteisistä työtiloista ja välineistä. Turvalliset työtavat tulevat tutuiksi. Tehtävät 
tukevat oppilaan kykyä kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä 
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tukevat oppilaan kykyä kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä 
vuorovaikutus tunneilla kehittää oppilaiden tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja.
  
Kuvataiteen opiskelu parantaa oppilaiden ajanhallintaa, joka on tärkeä osa 
arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan 
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Yhä 
kuvallisemmassa kulttuurissamme oppilaita opetetaan tunnistamaan keskeiset 
turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia 
rajojaan. Oppilaat saavat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä 
vaikutuksista eri elämänalueilla ja ympäristössä.

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan. He saavat ohjausta kuluttajana 
toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden 
tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen 
ja säästäväisyyteen.

  
Monilukutaito (L4)
Kuvataiteen opiskelu kehittää monipuolisesti oppilaiden monilukutaitoa. Kuvallisia 
tekstejä tulkitaan, arvotetaan ja tuotetaan. Oppilaat saavat taitoja ymmärtää 
monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja. Monilukutaito edistää oppilaan oman 
identiteetin rakentumista.
   
Kuvataiteen opiskelu tukee oppilaan taitoja hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, 
esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten 
välineiden avulla. Oppilas harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että 
monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 
Kuvataide osallistuu oppiaineiden väliseen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Kuvataiteissa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä tekstejä sekä 
niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa 
vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa 
ja vaikuttamisessa.   

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Kuvataiteen opiskelu tukee oppilaiden tieto- ja viestintäteknologista yhdessä 
tekemistä ja oivaltamisen iloa. Kuvataiteen digitaaliset sisällöt tukevat oppilaan tieto-
ja viestintäteknologista osaamista ja verkostoitumistaitoja. Kuvataiteen tieto- ja 
viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin 
eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia kuvallisia sovelluksia ja käyttämään 
niitä sisältöjen luomisessa. Näin saadaan tärkeitä työelämäntaitoja. Kuvaviestintää 
tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja harjaannutaan toimimaan 
vastuullisina kuluttajina.

  
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Kuvataide tukee oppilaan yrittäjämäistä asennetta sekä vastuullista asennetta 
yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Oppilaat saavat kokemuksia ryhmätoiminnasta, 
projektityöskentelystä ja verkostoitumisesta. Opiskelutilanteet ovat toiminnallisia. 
Kuvataiteen opiskelu opettaa epävarmuuden sietämistä ja uusien ratkaisuiden 
löytymistä olosuhteiden muuttuessa. Opetus kannustaa sisukkuuteen 
epäonnistumisista ja pettymyksistä huolimatta. Aloitteellisuutta tuetaan. Työtä ja sen 
tulosta opetetaan arvostamaan.  
  
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin 
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muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin 
aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita saavat käsityksen kuva-
ammateista, sekä näkemään kuvallinen osaaminen osana yleisiä työelämäntaitoja 
sekä rohkaistaan huomaamaan omia vahvuuksia tällä alueella.   

  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Kuvataiteissa oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja 
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppijan 
näkökulmasta. He saavat tietoja ja kokemuksia taiteen osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä kokemuksia yhteisöllisestä työskentelystä 
koulun ulkopuolella. Kuvataide antaa välineitä oman luontosuhteen kehittymiselle. 
Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. 
Osallistuessaan vaikuttamiseen ja päätöksentekoon koulussa ja sen ulkopuolella, 
oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat 
työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, 
sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. 
Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan 
näkökulmista.
  
Kuvataiteen opiskelu antaa välineitä pohtia menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Kuvataiteen 
sisällöt rohkaisevat pohtimaan omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys 
paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat 
valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden 
arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

Kuvataide vuosiluokalla 7
Lauttasaaren yhteiskoulu tarjoaa kaikille yhteisiä kuvataiteen opintoja seitsemännellä 
luokalla kaksi vuosiviikkotuntia (2 vvt). Kuvataiteen opetuksen kohdennettuja 
tavoitteita on yksitoista (T1 - T11), jotka harjaannuttavat oppilaan visuaalista 
havaitsemista ja ajattelua, kuvallista tuottamista, visuaalisen kulttuurin tulkitsemista 
sekä esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista.
  

Kuvataiteen kaikille yhteiset opinnot vuosiluokalla 7
Vuosiluokalla 7 oppilaita ohjataan tutustumaan kuvataiteeseen ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan tavoitteita omalle taiteelliselle 
toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja 
sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Opetus 
tutustuttaa taiteeseen, tieto- ja viestintäteknologiaan ja verkkoympäristöihin 
vastuullisen käyttäjän näkökulmasta.

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokalla 7  

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön 
kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan 
täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen 
valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen 
kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja 
heille uusien kuvakulttuurien välille.

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
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Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan 
monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä 
niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja 
harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja 
vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun 
ulkopuolisissa ympäristöissä.

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7
Taideoppimisen luonne yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne Lauttasaaren 
yhteiskoulussa tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja 
hyvinvointia. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden sosiaaliset, psyykkiset ja 
motoriset lähtökohdat ja taidot. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää 
vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 
Tunneille luodaan turvallinen ja moninaisuutta kunnioittava sekä itseilmaisuun 
rohkaiseva ilmapiiri, ja oppilaille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7  
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja 
oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan 
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, 
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan 
arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. 
Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin 
taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Kuvataiteen päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu 
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas 
on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.  

Kuvataiteissa voi valita syventäviä opintoja vuosiluokille 8 ja 9. Mikäli oppilas valitsee 
kuvataiteen syventävän opintokokonaisuuden, voidaan sen antaa vaikuttaa 
päättöarvosanaan.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja 
ajattelu  

T1 kannustaa oppilasta 
havainnoimaan, taidetta, 
ympäristöä ja muuta 
visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja käyttämään 
monipuolisesti kuvallisen 
tuottamisen menetelmiä  

S1, S2, 
S3

Taiteen, 
ympäristön ja 
muun 
visuaalisen 
kulttuurin 
havainnoimine
n  

Oppilas osaa käyttää 
erilaisia havaintovälineitä 
ympäristön ja sen kuvien 
tarkastelussa.

T2 rohkaista oppilasta S1, S2, Havaintojen ja Oppilas osaa sanallistaa 

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 345    



T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan omista ja 
muiden havainnoista ja 
ajatuksista sekä 
perustelemaan 
näkemyksiään  

S1, S2, 
S3

Havaintojen ja 
ajattelun 
vaikutusten 
pohtiminen

Oppilas osaa sanallistaa 
havaintojaan ja 
ajatteluaan taiteesta, 
ympäristöstä ja muusta 
visuaalisesta 
kulttuurista.  

T3 innostaa oppilasta 
ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti 
erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen 
eri ympäristöissä

S1, S2, 
S3

Havaintojen ja 
ajatusten 
kuvallinen 
ilmaiseminen  

Oppilas osaa ilmaista 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti 
erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja 
käyttäen.

Kuvallinen tuottaminen  

T4 ohjata oppilasta 
soveltamaan erilaisia 
materiaaleja, tekniikoita ja 
ilmaisun keinoja sekä 
syventämään kuvallisen 
tuottamisen taitojaan

S1, S2, 
S3

Kuvailmaisun 
taitojen 
syventäminen

Oppilas osaa käyttää 
tavoitteellisesti erilaisia 
kuvallisen tuottamisen 
materiaaleja, tekniikoita ja 
keinoja 
kuvailmaisussaan.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan 
lähestymistapaan itsenäisessä 
ja yhteistoiminnallisessa 
kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, 
S3

Tutkivan 
lähestymistava
n käyttäminen  

Oppilas osaa käyttää 
tutkivaa lähestymistapaa 
itsenäisesti tai ryhmässä 
työskennellessään.

T6 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan mielipiteitään 
sekä soveltamaan kuvallisen 
viestinnän ja vaikuttamisen 
keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, 
S3

Kuvallisen 
tuottamisen 
avulla 
vaikuttaminen

Oppilas pyrkii 
vaikuttamaan 
ympäristöön ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin 
kuvallisin keinoin.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta 
soveltamaan kuvallisia, 
sanallisia ja muita 
kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, 
S3

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
soveltaminen

Oppilas osaa käyttää 
joitakin kuvallisia, 
sanallisia ja muita 
kuvatulkinnan 
menetelmiä.

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan taiteen ja 
muun visuaalisen kulttuurin 
merkitystä yksilölle, yhteisölle 
ja yhteiskunnalle historian ja 
kulttuurin näkökulmista

S1, S2, 
S3

Visuaalisen 
kulttuurin 
merkityksen 
tarkastelemine
n

Oppilas osallistuu 
tulkinnoillaan 
keskusteluun taiteen ja 
muun visuaalisen 
kulttuurin merkityksestä.  

T9 innostaa oppilasta 
soveltamaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun 
tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan

S1, S2, 
S3

Kulttuuristen 
kuvailmaisun 
tapojen 
soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa 
joitakin kulttuurisesti 
erilaisia kuvailmaisun 
tapoja.

Esteettinen, ekologinen ja 
eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan S1, S2, Näkemysten Oppilas osaa ilmaista 
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T10 ohjata oppilasta ottamaan 
kantaa taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviin arvoihin  

S1, S2, 
S3

Näkemysten 
esittäminen  

Oppilas osaa ilmaista 
näkemyksiään taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa 
ilmenevistä arvoista.  

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurinen 
moninaisuus ja kestävä 
kehitys sekä vaikuttamaan 
kuvien avulla

S1, S2, 
S3

Kuvallinen 
ilmaiseminen ja 
vaikuttaminen  

Oppilas tarkastelee 
kuvailmaisussaan 
kulttuurista moninaisuutta 
ja kestävää kehitystä 
sekä tunnistaa kuvilla 
vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet
  

Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu     

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen 
tuottamisen menetelmiä  

S1, S2, S3 L1, L3, L4, 
L5
  

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja 
muiden havainnoista ja ajatuksista sekä 
perustelemaan näkemyksiään  

S1, S2, S3 L2, L4, L5, 
L6
  

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3 L2, L3, L4, 
L5

Kuvallinen tuottaminen     

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään 
kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3 L2, L3, L5, 
L6
  

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan 
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä

S1, S2, S3 L1, L2, L3, 
L5
  

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä 
soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen 
keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7
  

Visuaalisen kulttuurin tulkinta     

T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia 
ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3 L1, L4, L5, 
L6
  

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja 
yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7
  

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, 
L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen     

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, S1, S2, S3 L3, L4, L6, 
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T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, 
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3 L3, L4, L6, 
L7
  

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 
sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7
  

  

Kuvataiteen syventävät opinnot vuosiluokilla 8 ja 9  
Lauttasaaren yhteiskoulussa oppilas voi syventää kuvataiteen osaamistaan ja 
tuntemustaan kuvataiteen syventävillä opinnoilla. Niitä on valinnaisena kaksi 
vuosiviikkotuntia (2vvt), joista toinen 8. luokalla ja toinen 9. luokalla.

Valinnaiset opinnot ja kuvataide vuosiluokilla 8 ja 9
Oppilas voi valita Lauttasaaren yhteiskoulussa valita koulukohtaisia valinnaisia 
kursseja, joissa voi soveltaa kuvataiteen taitoja. Niitä on valittavissa seuraavista 
kokonaisuuksista: Muotoilu (kuvataide + käsityö), Artisti (kuvataide + musiikki), 
Stagelle (MOS/DM/Arttu).  

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 8 ja 9
Lauttasaaren yhteiskoulussa kuvataiteen syventävien opintojen aikana sekä 
kuvataidetta soveltavilla valinnaiskursseilla oppilaita kannustetaan ottamaan osaa 
opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja 
välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia 
mahdollisuuksia.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 8 ja 9
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen 
tuottamisen menetelmiä  

S1, S2, S3 L1, L3, L4, 
L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja 
muiden havainnoista ja ajatuksista sekä 
perustelemaan näkemyksiään  

S1, S2, S3 L2, L4, L5, 
L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3 L2, L3, L4, 
L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään 
kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3 L2, L3, L5, 
L6

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan 
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä

S1, S2, S3 L1, L2, L3, 
L5

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
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T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä 
soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen 
keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia 
ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3 L1, L4, L5, 
L6

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja 
yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, 
L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, 
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3 L3, L4, L6, 
L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 
sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja 
oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan 
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, 
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan 
arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. 
Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin 
taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Kuvataiteen päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu 
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas 
on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.  

Kuvataiteissa voi valita syventäviä opintoja vuosiluokille 8 ja 9. Mikäli oppilas valitsee 
kuvataiteen syventävän opintokokonaisuuden, voidaan sen antaa vaikuttaa 
päättöarvosanaan.
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Käsityö oppiaineen tehtävä
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin 
hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan 
käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän 
kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja 
oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi.

Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 
toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä 
valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, 
arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään 
opittuja tietoja ja taitoja arjessa.

Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja 
käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja 
suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen 
työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa 
työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa 
kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja 
korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-
alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. 
Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle 
elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, 
paikallinen ja eri ryhmien kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen 
moninaisuus.

Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä 
kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun 
sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta 
elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön 
tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista.  
Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen 
maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja 
syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja 
niihin liittyviä käytännön ongelmia.  Käsityön kasvatustehtävänä on tukea 
oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä 
valintoja.

   

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään 
sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 
yritteliäästi 

S2-S5 L2,L3

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia 
oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä 

S1-S5 L1

12.18 Käsityö
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oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä 
toteuttamaan niiden perusteella kokonainen 
käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään 
monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja 
tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään 
innovaatioita

S1-S5 L4, L6

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön 
käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan 
visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan  

S1-S5 L2, L4

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja 
reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja 
toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6 L3, L6

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön 
suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, 
sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja 
jakamisessa

S1-S5 L5

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, 
kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys 
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä 
ja muussa työelämässä

S7 L6

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja 
kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka 
edistävät kestävää elämäntapaa 

S8 L1, L4, L7

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9
Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön 
alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. 
Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt 
limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa. 
Lauttasaaren yhteiskoulussa käsityön oppimäärä on jaettu kolmeen pakolliseen 
kurssiin 7.-luokalla. 8.- ja 9.- luokilla käsityö on valinnainen oppiaine. Keskeisiä 
sisältöalueita ja laaja-alaisia tavoitteita toteutetaan soveltuvin osin kaikilla 
käsityön kursseilla. 

S1 Innovointi
Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen 
käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat 
itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia 
prosessin edetessä.

S2 Muotoilu
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, 
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja 
eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa 
ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu
Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä 
käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja 
valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli 
sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
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sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

S4 Dokumentointi ja arviointi
Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu-
ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. 
Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 

S5 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä 
tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 
koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

S6 Työturvallisuus
Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä 
riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen
Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön 
havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan 
käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten 
tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja 
ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän 
kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, 
vaikuttamista ja viestimistä. 

Laaja-alainen osaaminen käsityössä vuosiluokilla 7 – 9

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
Käsityössä oppilailla on aktiivinen rooli oppimisprosessissa. Häntä rohkaistaan 
asettamaan oppimiselleen tavoitteita, suunnittelemaan työnsä ja työskentelynsä 
etenemistä. Prosessin päätteeksi hän arvioi sekä lopputuloksen että 
työskentelynsä onnistumista. Opettajan tehtävänä on kannustaa oppilasta 
luottamaan itseensä, näkemyksiinsä sekä rohkaista oppilasta soveltamaan 
koulun ulkopuolella oppimiaan käsityötaitoja koulutyössä.

Oppilaan omat ideat, kuvittelukyky, uuden oivaltaminen, ennakkoluuloton luovien 
ratkaisujen löytäminen ja vaihtoehtojen näkeminen sekä yksin että yhdessä 
toisten oppilaiden kanssa, ovat käsityössä keskeisessä asemassa. 

Käsityötunneilla nämä itsenäiset ja yhteiset ongelmanratkaisutehtävät kehittävät 
oppilaan ajattelutaitoja, syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua sekä lisäävät 
oppilaan kykyä argumentoida ja perustella näkemyksiään.

Käsityö on luonteeltaan kokeilevaa ja toiminnallista, tätä ominaisuutta voidaan 
hyödyntää myös oppiainerajat ylittävässä työskentelyssä.

Oppilasta autetaan ottamaan selvää käsityöalan jatko-opintomahdollisuuksista ja 
huomioimaan perustellusti omat taipumuksensa valintoja tehdessään. 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Käsityön tunneilla oppilasta rohkaistaan luovaan toimintaan. Oman 
elinympäristön ja kulttuuriperinnön sekä muiden kulttuurien monimuotoisuuden 
tunteminen ja arvostaminen rikastuttaa opetusta.
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tunteminen ja arvostaminen rikastuttaa opetusta.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja 
työskentelystään. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja 
toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan 
kestävästi ja vastuullisesti.
Oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja 
toimintaperiaatteita. Oppilaita opetetaan ymmärtämään kustannusten 
muodostumista sekä harjoittelemaan materiaalien vastuullista käyttöä ja 
teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa 
pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. 
Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Perusopetuksen aikana 
oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 
toimintatapoihin elämän eri alueilla.

L4 Monilukutaito
Oppilasta ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien 
kirjoa yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. Oppilaita ohjataan kehittämään 
kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen 
tapoja. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten 
viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tavoitteena on luoda oppilaille mahdollisuuksia käyttää tietoteknisiä laitteita 
tutkivaan ja luovaan työskentelyyn. Oppilaan työskentelyn ja arvioinnin 
dokumentoinnin välineenä käytetään joustavasti erilaisia tietoteknisiä välineitä ja 
viestinnän kanavia.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta sekä myönteistä asennetta 
työntekoa kohtaan. Oppilaita tutustutetaan lähialueen elinkeinoelämään 
yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan 
erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja 
olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 
ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan 
hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä 
viemään tehtävä pitkäjänteisesti päätökseen. Oppilaita rohkaistaan 
tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja 
kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa 
perustellusti ja omista lähtökohdistaan.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan omia näkemyksensä rakentavasti, etsimään 
ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen 
oikeutusta eri näkökulmista. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen 
ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. 
Oppilaiden kanssa pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat 
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Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat 
monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen 
omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä 
havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. 
Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten 
piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja 
tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen 
projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa 
oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja 
yritysvierailuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9 
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on 
huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan 
oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. 
Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, 
aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen.  Opetuksessa huomioidaan oppilaiden 
erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia 
eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, 
työtapojen ja työtehtävien valinnassa.  

KÄSITYÖN tehtävä erityisesti 7. luokalla
Oppilas osaa ja ymmärtää pitkäjänteisen käsityöprosessin vaiheita. 
Oppimistehtävissä oppilas osaa käyttää materiaaleja ja työvälineitä sekä niihin 
soveltuvia koneita ja laitteita turvallisesti.

perehtyy materiaalien ominaisuuksiin ja tunnistaa yleisimmät käsityössä 
käytettävät materiaalit. 

•

kokeilee ja valitsee tarkoituksenmukaiset materiaalit, työvälineet ja -
menetelmät. 

•

tekee suunnittelua yksin tai ryhmässä. •
oppii muotoiluprosessin ja osaa ottaa siinä huomioon tuotteen tai teoksen 
toiminnallisuuden. 

•

käyttää tietokoneavusteista suunnittelua.•
ilmaisee ajatuksensa ja ideansa visuaalisesti sekä esittelee oman 
tuotoksensa ryhmälle.

•

osaa tehdä tarvittavia muutoksia arvioidessaan suunnitteluprosessia.•

Oppilas  

Työvälineet valitaan käytettävälle materiaalille ja oppilaan ikäkaudelle sopiviksi 
työturvallisuusmääräykset huomioiden. Keskeistä on eri tekniikoiden luova ja 
soveltava yhdistäminen kokonaisessa käsityöprosessissa. Prosessin 
dokumentointi on keskeisessä roolissa työskentelyn kaikissa vaiheissa.  

tutustuu oppimistehtävien avulla käsityön peruskäsitteisiin.•
harjoittelee materiaalin taloudellista käyttöä.•
perehtyy materiaaleille ominaisuuksiin.•
Kokeilee monipuolisesti erilaisia materiaaleja.•

Oppilas

KÄSITYÖN tehtävä erityisesti 8. ja 9. luokalla (valinnainen 
käsityö)
Vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen sekä herättää 
hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön kokonaisen 
käsityöprosessin avulla. 
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käsityöprosessin avulla. 

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu.

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja 
omien ideoiden testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä 
monivaiheisesta käsityöprosessista.

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa 
kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja 
tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9 
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu 
kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun 
aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että 
oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii 
arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja 
osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. 
Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja 
kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien 
taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja 
tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on 
vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään 
menetelmistä tai työtavoista.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy 
kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy 
koko opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön 
opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.

Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Käsityön opetuksen 
tavoitteena on

Sisältö-
alueet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen

T1 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan 
työskentelyään sekä 
ideoimaan, tutkimaan ja 
kokeilemaan  yritteliäästi 

S2-S5 Työskentely ja 
tuottaminen

Oppilas suunnittelee 
työskentelyään, osaa 
tehdä valintoja ja etsiä 
työhönsä omia ratkaisuja. 

T2 ohjata oppilasta 
asettamaan käsityöhön 
omia oppimisen ja 
työskentelyn tavoitteita 

S1-S5 Kokonaisen 
käsityöprosess
in 
toteuttaminen 

Oppilas osaa asettaa 
työskentelylleen 
tavoitteita sekä 
työskentelee 
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työskentelyn tavoitteita 
sekä toteuttamaan niiden 
perusteella kokonainen 
käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan

toteuttaminen työskentelee 
käsityöprosessin 
mukaisesti ja arvioi 
realistisesti oppimistaan 
käsityöprosessin aikana.

T3 opastaa oppilasta 
tutustumaan ja käyttämään 
monipuolisesti erilaisia 
työvälineitä, materiaaleja ja 
tarkoituksenmukaisia 
työtapoja sekä 
kehittämään innovaatioita

S1-S5 Valmistaminen
, tekniikat ja 
työstömenetel
mät

Oppilas osaa valita 
tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja sekä 
tekniikoita ja 
työstömenetelmiä
ja osaa käyttää niitä 

valmistaessaan 
suunnittelemiaan 
tuotteita/teoksia. 

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään sujuvasti 
käsityön käsitteitä, 
merkkejä ja symboleja 
sekä vahvistamaan 
visuaalista, materiaalista ja 
teknologista ilmaisuaan  

S1-S5 Visuaalinen 
materiaalinen 
ja teknologinen 
ilmaisu

Oppilas käyttää käsityön 
keskeisiä käsitteitä ja 
osaa esittää ideansa 
selkeästi sekä toteuttaa 
ne suunnitelmaan 
perusten ottaen 
huomioon esteettisyyden 
ja toimivuuden.

T5 ohjata oppilasta 
havainnoimaan, 
ennakoimaan ja 
reagoimaan työtilanteisiin 
liittyviin riskitekijöihin ja 
toimimaan turvallisesti 
käsityöprosessissa

S6 Turvallinen 
työskentely

Oppilas osaa arvioida 
työskentelyn vaaroja ja 
riskejä sekä
toimia turvallisesti 
käsityöprosessissa.

T6 ohjata oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologian 
mahdollisuuksia käsityön 
suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon 
tuottamisessa ja 
jakamisessa

S1-S5 Tieto- ja 
viestintäteknol
ogiset taidot 
Yhteisöllinen 
työskentely

Oppilas osaa käyttää 
itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa 
suunnittelussa ja 
valmistamisessa sekä 
oman tai yhteisen käsityö-
prosessin 
dokumentoinnissa tieto-
ja viestintä-teknologiaa.

T7 ohjata oppilasta 
tuntemaan käsityön, 
kädentaitojen ja 
teknologisen kehityksen 
merkitys omassa 
elämässään, 
yhteiskunnassa, 
yrittäjyydessä ja muussa 
työelämässä

S7 Kädentaitojen 
ja käsityön 
merkityksen 
hahmottamine
n arkielämässä 
ja 
yhteiskunnass
a

Oppilas osaa esimerkkien 
avulla kuvailla käsityön 
merkitystä arjessa, 
yhteiskunnassa ja 
työelämässä.

T8 ohjata oppilaita 
taloudelliseen ajatteluun ja 
kehittämään 
käsityöprosessiin liittyviä 
valintoja, jotka edistävät 
kestävää elämäntapaa

S8 Valintojen 
tekeminen ja 
niiden 
perustelut

Oppilas osaa perustella 
käsityön merkityksen 
kestävälle elämäntavalle 
ja tehdä sen mukaisia 
valintoja 
työskentelyssään.
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MUOTOILU   
Oppilas lähestyy muotoilua 8. luokalla kuvataiteen (1) ja käsityön (1) 
näkökulmista. Kurssilla painotetaan ekologisia ja eettisiä valintoja osana 
muotoilun etiikkaa. Opiskelija saa laaja-alaisen käsityksen muotoilun maailmasta 
sekä edellytyksiä jatko-opintoihin. Lisäksi hän pääsee toteuttamaan oman 
muotoiluprojektin 9. luokalla.

Arviointi: Kolmiportainen ja hylätty 

8. vuosiluokalla  

Perehdytään suunnitteluprosesseihin yksin tai ryhmässä  •
Käydään läpi laajasti prototyyppien tekniikoita perinteisistä digitaalisiin •
Harjoitellaan omien ideoiden tuottamista ja esittämistä •
Hyödynnetään paikallista muotoilualan tarjontaa •
Tutustutaan muotoilualaan•

KOKEILEVAA MUOTOILUA 

9.vuosiluokalla 

MUOTOILU – OMA PROJEKTI 
Tehdään jokin oma kokonaisuus yksin tai ryhmätyönä 

oppii reflektoimaan työskentelyään   •
oppii itsenäiseen työskentelyyn •
löytää omaa visuaalista näkemystään •
harjoittelee käyttäjälähtöistä suunnittelua •
tutustuu markkinoinnin ja tekijänoikeuksien periaatteisiin •

Oppilas 
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Liikunnan oppiaineen tehtävä
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla 
fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista 
omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät 
positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla 
korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla 
edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista 
moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten 
olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, 
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan 
turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan 
kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti 
aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien 
harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa 
toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, 
vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely 
sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia 
iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, 
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa 
oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Liikunnan oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja 
soveltaen.”

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja 
fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien 
avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman 
muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua 
itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen 
liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti 
toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja 
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita 
osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä 
koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta 
ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä 
henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä 
tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille 
liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden 

12.19 Liikunta
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Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden 
saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus 
onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää 
toimintakykyä. 

Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen 
työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. 
Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja 
osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. 
Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään eri opetusmenetelmiä ja 
oppimisympäristöjä sekä pyritään huomioimaan oppilaiden näkemyksiä 
liikuntatuntien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn 
tukemiseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen. 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7-9
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, 
kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden 
myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan 
huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. 
Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja 
erityistarpeet.

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely 
(tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin 
perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. 
Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus 
osoittaa parasta osaamistaan. 

Oppilaita ohjataan itsearviointiin ja oppimisen arvioinnissa käytetään myös vertais- ja 
prosessiarviointia. Oppilaat ja opettajat keskustelevat yhdessä oppimisprosessista ja 
sen arvioinnista. Oppilasta tuetaan oman oppimisprosessinsa ja edistymisensä 
ymmärtämisessä ja näkyväksi tekemisessä koko oppimisprosessin ajan. Oppilas 
ymmärtää arvioinnin perusteet ja eri arviointimuodot sekä sen, miten itse voi 
vaikuttaa omaan oppimiseensa. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti arvioinnin 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin 
päättöarvioinnin kriteereihin. 

Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa 
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, 
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 
muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen liikunnassa
Ilmiöpohjainen oppiminen edistää tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista 
osaamista sekä yhteiskunnassa ja tulevassa työelämässä tarvittavia ydintaitoja. 
Ilmiöpohjaisessa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan laaja-alaisen osaamisen 
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Ilmiöpohjaisessa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan laaja-alaisen osaamisen 
ja eri oppiaineiden tavoitteista. Liikunnan tavoitteita ja sisältöjä integroidaan eri 
oppiaineiden kanssa ilmiöoppimisen kokonaisuuksiksi. Työskentelyote on tutkiva ja 
siinä käytetään mahdollisuuksien mukaan liikunnan asiantuntijoita sekä menetelmiä 
ja lähteitä.  Pelien ja leikkien avulla voidaan toteuttaa ilmiöoppimisen tavoitetta 
joustavista opetusjärjestelyitä, ja siinä mahdollistetaan myös eri-ikäisten oppilaiden 
työskentelyn yhdessä.

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9

S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis-
ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, 
perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan 
opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, 
pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. 
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. 
Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset 
tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja 
terveystarkastuksia.

S2 Sosiaalinen toimintakyky
Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista 
toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 
leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä 
auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista 
yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä 
lisätään ryhmätehtävillä.

S3 Psyykkinen toimintakyky
Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti 
ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. 
Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla 
liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat 
pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä 
annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista 
ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.

Liikunnan opetuksen tavoitteet
Vuosiluokka 7.   Liikunnan opetuksen tavoitteet (T), laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet(L) sekä sisältöalueet (L).

OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

Fyysinen 
toimintakyky:

7 LUOKKA
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toimintakyky:

T1 
kannustaa oppilasta 
fyysiseen 
aktiivisuuteen, 
kokeilemaan 
erilaisia 
liikuntamuotoja ja 
harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Liikunnassa vahvistetaan 
oppilaiden aktiivista roolia 
oppimisprosessissa ja luodaan 
edellytyksiä oppimista tukeville 
myönteisille kokemuksille ja 
tunteille (s.316 L1)
        
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
ottamaan vastuuta liikuntaan 
liittyvissä opetustilanteissa sekä 
itsestä, toisista ja arjen sujumisesta 
(s.317 L3)

L4 Monilukutaito

Oppilaat harjoittelevat kaikkien 
aistialueiden ja tietämisen tapojen 
monipuolista hyödyntämistä 
liikunnassa. (L4 s.317)

S1 Fyysinen 
toimintakyky: 

Opetukseen liittyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa 
monipuolisten tehtävien 
leikkien, harjoitteiden ja 
pelien kautta 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
kuten jää-, lumi-, luonto-, 
perus-, vesi-, musiikki-, ja 
tanssiliikunnassa sekä 
huomioidaan myös 
palloilut ja voimistelut.

T2 
ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia 
taitojaan eli 
havainnoimaan 
itseään ja 
ympäristöään aistien 
avulla sekä 
tekemään 
liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
(L1)

Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
tehdä havaintoja liikuntatilanteissa 
ja harjaannuttaa 
havaintoherkkyyttään.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan 
itseään monipuolisesti liikunnan 
kautta. Heitä opetetaan 
arvostamaan ja hallitsemaan 
kehoaan ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten 
ja ideoiden ilmaisemiseen. (s.
317 L2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Liikunta oppiaineena ohjaa 
ymmärtämään, että jokainen 
vaikuttaa toiminnallaan niin omaan 
kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen.  
(s.16, L3)

S1 Fyysinen 
toimintakyky: 

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti (kuten 
liikuntaleikit ja pallopelit).

T3 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen S1 Fyysinen toimitakyky: 
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T3 
ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja 
soveltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri vuodenaikoina 
ja eri 
liikuntamuodoissa 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita kannustetaan liikunnan 
avulla huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja sekä ymmärtämään 
ympäristönsä hyvinvointia

S1 Fyysinen toimitakyky: 

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky:

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa. 

T4 
ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
välineenkäsittelytaito
jaan, jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
niitä monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri välineillä, eri 
vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
omaa ja yhteistä hyvinvointia 
edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja 
harjaantumaan terveyttä, 
hyvinvointia ja turvallisuutta 
edistäviin toimintatapoihin. He 
opettelevat ennakoimaan ja 
tunnistamaan vaaratilanteita ja 
harjoittelemaan 
onnettomuustilanteessa toimimista 
tarkoituksenmukaisesti.

S1 Fyysinen toimintakyky

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 

T5 
kannustaa ja ohjata 
oppilasta 
arvioimaan, 
ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
tutustumaan omaan ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviin ja haittaaviin 
tekijöihin ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviin 
toimintatapoihin. 

S1 Fyysinen
toimintakyky:

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 
Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla 
opetellaan 
harjoittelemaan voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta. 

Liikuntatehtävien avulla 
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Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään 
ja kehittämään omaa 
fyysistä toimintakykyä. 

T6 
vahvistaa uima- ja 
vesipelastustaitoja, 
jotta oppilas osaa 
sekä uida että 
pelastautua ja 
pelastaa vedestä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Oppilaat harjoittelevat vesiliikunnan 
opetuksen aikana tunnistamaan ja 
ymmärtämään hyvinvointia ja 
terveyttä edistävien ja sitä 
haittaavien tekijöiden sekä 
turvallisuuden merkityksen.
Oppilaat saavat tilaisuuksia 
harjoitella toimimaan omasta ja 
muiden turvallisuudesta huolehtien 
erilaisissa veteen ja veden äärellä 
liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. 
Oppilaita ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti 
Opetetaan tunnistamaan keskeiset 
turvallisuuteen liittyvät symbolit 

S1 Fyysinen 
toimintakyky: 

Liikunnan opetukseen 
kuuluu uinnin, 
vesiliikunnan ja 
vesipelastuksen 
opetusta.

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valintaan monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia 
tehtäviä kuten uintiin, 
vesiliikuntaan ja 
pelastamiseen ja 
pelastautumiseen liittyvät  
ominaiset pelit, leikit 
sekä harjoitteet.

T7 
ohjata oppilasta 
turvalliseen ja 
asialliseen 
toimintaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Oppilaat harjoittelevat 
tunnistamaan, ennakoimaan ja 
välttämään vaaratilanteita ja 
toimimaan liikunnassa 
tapahtuvissa tapaturma- sekä 
onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti (s.317 L3)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaat opetetaan tuntemaan 
lähialueen elinkeinoelämän 
erityispiirteitä. Huolehditaan, että 
oppilaat saavat kokemuksia 
työelämästä ja yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen
Oppilaita ohjataan ymmärtämään 
liikunnanopetuksen avulla, omien 
valintojen ja tekojen merkitys itselle 
sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle 
ja luonnolle. Perusopetuksen 
aikana muodostuu näkemys siitä, 
miksi liikunnanopiskelu ja 

S1 Fyysinen 
toimintakyky: 

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä 
turvallisia tehtäviä 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.    
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miksi liikunnanopiskelu ja 
osallistuminen ovat tärkeitä, mitä 
kestävä liikunnallinen elämäntapa 
merkitsee ja miten koulussa 
hankittua osaamista voi käyttää 
kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa.  

Sosiaalinen 
toimintakyky:

T8 
ohjata oppilasta 
työskentelemään 
kaikkien kanssa 
sekä säätelemään 
toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa 
toiset huomioon 
ottaen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan 
mielipiteensä rakentavasti ja 
toimimaan osaamistaan soveltaen 
monenlaisissa liikuntaan liittyvissä 
esiintymis-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustilanteissa. 
Liikunnassa oppilaat harjoittelevat 
käyttämään liikettä 
vuorovaikutuksen ja ilmaisun 
välineenä.  
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
ottamaan vastuuta itsestä ja 
toisista ja arjen sujumisesta..
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja 
tuetaan tunnetaitojen kehitystä. 
Käsitellään yhdessä ristiriitaisten 
tunteiden ja ajatusten kohtaamista 
ja hallintaa.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
opetellaan suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan 
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia 
vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia 
ratkaisuja olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla opetellaan 
tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 
ennakoimaan työskentelyn 
mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan 
ja ottamaan hallittuja riskejä, 
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä sekä viemään työ 
sisukkaasti loppuun. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen
Liikunnassa osallistumisella 
harjaannutetaan oppilaita 
ilmaisemaan näkemyksiään 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja 
yhteistyössä toisten kanssa sekä 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky: 

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan ja 
kehittämään omaa 
sosiaalista 
toimintakykyään. 
Liikunnan opetukseen 
valitaan erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, 
joissa opitaan ottamaan 
toiset huomioon sekä 
harjoitellaan muiden 
auttamista ja 
avustamista.
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yhteistyössä toisten kanssa sekä 
pohtimaan erilaisten 
toimintatapojen oikeutusta eri 
näkökulmista. Liikuntatuntien 
toiminnassa opetellaan 
neuvottelemista, sovittelemista ja 
ristiriitojen ratkaisemista. 

T9 
ohjata oppilasta 
toimimaan reilun 
pelin periaatteella 
sekä ottamaan 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasti muita 
ihmisiä sekä noudattamaan hyviä 
tapoja. 
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Liikunnassa opetellaan 
työskentelemään itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa sekä 
toimimaan järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti.  Lisäksi oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimimaan muutostilanteissa 
joustavasti ja luovasti sekä 
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Liikunnassa vahvistetaan ja 
syvennetään oppilaiden 
kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
opetellaan toimintaa 
demokraattisen yhteiskunnan 
jäseninä. 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky

Tehtävien myötä opitaan 
vastuun ottamista 
yhteisistä asioista ja 
niiden järjestelyistä sekä 
säännöistä.

Psyykkinen 
toimintakyky:

T10 
kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta 
ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen 
työskentelyn taitoja

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Tiedon siirtämisen sijaan 
liikunnassa kuten muissakin 
oppiaineissa painotetaan erilaisten 
ajatteluntaitojen harjoittelua. 
Oppilaita kannustetaan rohkeaan 
innovatiiviseen ja uutta luovaan 
ajatteluun, jolloin oppilaat voivat 
käyttää kuvittelukykyään ja oppivat 
näkemään vaihtoehtoja sekä 
yhdistelemään näkökulmia. 
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaita opettelevat ilmaisemaan 
tunteitaan, näkemyksiään, 
ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin. 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky:

Erilaisilla tehtävillä 
harjoitellaan vastuun 
ottamista. 
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ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin. 
Oppilaat saavat rohkeutta esiintyä 
eri tilanteissa ja olla luovia. 
Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
heitä kohtaamaan muita ihmisiä 
arvostavasti sekä noudattamaan 
hyviä tapoja. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan 
yhteistyössä kotien kanssa. 
Ohjataan oppilasta ottamaan 
vastuuta itsestä ja arjen 
sujumisesta. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 
Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. 

T11 
huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta 
kehosta, 
pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti 
että yhteisöllisesti. Leikit, 
pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat edistävät oppimisen iloa ja 
vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
tunnistamaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen suomen-
ja ruotsinkielistä kulttuuriperintöä 
sekä omia kulttuurisia, 
katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan.

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Iloa ja virkistystä 
tuottavilla 
liikuntatehtävillä 
edistetään myönteisten 
tunteiden kokemuksia ja 
myönteistä 
minäkäsitystä.

T12 
auttaa oppilasta 
ymmärtämään 
riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja 
liikunnallisen 
elämäntavan 
merkitys 
kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
liikunnan kannalta omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia  ja 
turvallisuutta edistäviin 
toimintatapoihin. 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky:

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.
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hyvinvoinnille 

T13 
tutustuttaa oppilas 
yleisten 
liikuntamuotojen 
harrastamiseen 
liittyviin 
mahdollisuuksiin, 
tietoihin ja taitoihin, 
jotta hän saa 
edellytyksiä löytää 
itselleen sopivia iloa 
ja virkistystä 
tuottavia 
liikuntaharrastuksia 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, 
tutkiva ja toiminnallinen työskentely 
oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 
tarkastelemiseksi on tärkeä paitsi 
ajattelun taitojen myös oppimisen 
motivaation ja perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin liittyvien 
valintojen kannalta. Eri 
oppiaineiden tunneilla pohditaan 
opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä 
tulevaisuudelle. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Lisätään oppilaiden 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon  
merkityksen ja hyvin  tapojen 
tärkeyden elämässä.

S3 Psyykkinen 
toimintakyky:

Opetuksen yhteydessä 
annetaan tietoa liikunnan 
merkityksestä kasvulle ja 
kehitykselle, tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin 
sekä annetaan tietoa 
liikunnan 
harrastusmahdollisuuksis
ta ja toimintatavoista eri 
liikuntamuodoissa.

Vuosiluokka 8.   Liikunnan opetuksen tavoitteet (T), laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet(L) sekä sisältöalueet (L).

OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

Fyysinen 
toimintakyky:

8 LUOKKA 

T1 
kannustaa oppilasta 
fyysiseen 
aktiivisuuteen, 
kokeilemaan 
erilaisia 
liikuntamuotoja ja 
harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Liikunnassa vahvistetaan ja 
kehitetään edelleen oppilaiden 
aktiivisempaa roolia 
oppimisprosessissa ja luodaan 
edellytyksiä oppimista tukeville 
myönteisille kokemuksille ja 
tunteille 

Oppilaita rohkaistaan luottamaan 
itseensä ja näkemyksiinsä ja 
olemaan samalla avoimia uusille 
ratkaisuille liikuntatilanteissa. 

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetukseen liittyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa 
monipuolisten tehtävien 
leikkien, harjoitteiden ja 
pelien kautta 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
kuten jää-, lumi-, luonto-, 
perus-, vesi-, musiikki-, ja 
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ratkaisuille liikuntatilanteissa. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan 
asioita eri näkökulmista, hakemaan 
uutta tietoa liikunnassa ja siltä 
pohjalta tarkastelemaan 
ajattelutapojaan.                                                                                             
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan 
yhteistyössä kotien kanssa. 
Oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
ottamaan lisää vastuuta liikuntaan 
liittyvissä opetustilanteissa sekä 
itsestä, toisista ja arjen sujumisesta 

L4 Monilukutaito 
Oppilaita ohjataan 
moniukutaitoisuuden 
syventämiseen laaajentamalla 
tekstien kirjoa liikunnan 
opetuksessa. Teksteillä 
tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, 
auditiivisten, numeeristen sekä  
kinesteettisten symbolijärjestelmien 
ja niiden yhdistelmien avulla 
ilmaistua tai ilmenevää tietoa. 

Kuten suunnistuksen 
kartanlukutaito, tehtäväkorttien 
tulkinta, musiikin tulkinta ja 
hyödyntäminen liikunnassa, 
suullisten ohjeiden ymmärtäminen, 
kehon liikeratojen hahmottaminen 
tilan ja suunnan muuttuessa. 

perus-, vesi-, musiikki-, ja 
tanssiliikunnassa sekä 
huomioidaan myös 
palloilut ja voimistelut.

T2 
ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia 
taitojaan eli 
havainnoimaan 
itseään ja 
ympäristöään aistien 
avulla sekä 
tekemään 
liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
tehdä havaintoja liikuntatilanteissa 
ja harjaannuttaa 
havaintoherkkyyttään sekä lisäksi 
hakea monipuolisesti tietoa sekä 
tarkastella käsillä olevaa asiaa 
kriittisesti eri näkökulmista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 
Monipuolisen ilmaisun lisäksi 
oppilaita ohjataan myös 
harjoittelemaan oman kehon 
arvostamista ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemiseen. 
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti (kuten 
liikuntaleikit ja pallopelit).
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Liikunta oppiaineena syventää 
ymmärrystä, että jokainen vaikuttaa 
toiminnallaan niin omaan kuin 
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen 
ja turvallisuuteen.  

T3 
ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja 
soveltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri vuodenaikoina 
ja eri 
liikuntamuodoissa 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 
Oppilaita kannustetaan liikunnan 
avulla huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja sekä lisäämään 
ympäristönsä hyvinvointia. 

S1 Fyysinen toimitakyky

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsitelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa. 

T4 
ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
välineenkäsittelytait
ojaan, jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
niitä monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri välineillä, eri 
vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
monipuolisesti omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviin 
toimintatapoihin. He harjoittelevat 
ennakoimaan ja välttämään 
vaaratilanteita ja toimimaan 
onnettomuustilanteessa 
tarkoituksenmukaisesti
Liikunnan opetuksessa ja muussa 
koulutyössä oppilaat oppivat 
ymmärtämään teknologian 
kehitystä, monimuotoisuutta ja 
merkitystä omassa elämässä, 
koulutyössä ja yhteiskunnassa.

S1 Fyysinen toimintakyky

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsitelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 
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T5 
kannustaa ja ohjata 
oppilasta 
arvioimaan, 
ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
harjoittamaan omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja. 
Valtakunnalliset Move-mittaukset 
tehdään 8:nnlla vuosiluokalla

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla 
opetellaan 
harjoittelemaan voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta. 

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään 
ja kehittämään omaa 
fyysistä toimintakykyä. 

T6 
vahvistaa uima- ja 
vesipelastustaitoja, 
jotta oppilas osaa 
sekä uida että 
pelastautua ja 
pelastaa vedestä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaat syventävät vesiliikunnan 
opetuksen aikana ymmärrystään 
hyvinvointia ja terveyttä edistävien 
ja sitä haittaavien tekijöiden sekä 
turvallisuuden merkityksestä.

Oppilaat saavat tilaisuuksia 
harjoitella toimimaan omasta ja 
muiden turvallisuudesta huolehtien 
erilaisissa veteen ja veden äärellä 
liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. 

Oppilaita ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti 

Opetetaan tunnistamaan keskeiset 
turvallisuuteen liittyvät symbolit.

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
kuuluu uinnin, 
vesiliikunnan ja 
vesipelastuksen 
opetusta.

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valintaan monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia 
tehtäviä kuten uintiin, 
vesiliikuntaan ja 
pelastamiseen ja 
pelastautumiseen liittyvät  
ominaiset pelit, leikit 
sekä harjoitteet.

T7
ohjata oppilasta 

turvalliseen ja 
asialliseen 
toimintaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaat harjoittelevat 
monipuolisesti tunnistamaan, 
ennakoimaan ja välttämään  
vaaratilanteita ja toimimaan 
liikunnassa tapahtuvissa 
tapaturma- sekä 
onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä 
turvallisia tehtäviä 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.    
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L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Oppilaita opetetaan tuntemaan 
monipuolisesti lähialueen 
elinkeinoelämän erityispiirteitä. 
Huolehditaan, että oppilaat saavat 
kokemuksia työelämästä ja 
yhteistyöstä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 
Oppilaita ohjataan ymmärtämään 
liikunnanopetuksen avulla, omien 
valintojen ja tekojen merkitys itselle 
sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle 
ja luonnolle.
Perusopetuksen aikana muodostuu 
näkemys siitä, miksi opiskelu ja 
osallistuminen ovat tärkeitä, mitä 
kestävä elämäntapa merkitsee ja 
miten koulussa hankittua 
osaamista voi käyttää kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa. 

oppimisympäristöissä.    

Sosiaalinen 
toimintakyky:

T8
ohjata oppilasta 

työskentelemään 
kaikkien kanssa 
sekä säätelemään 
toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa 
toiset huomioon 
ottaen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaat harjoittelevat 
monipuolisesti  ilmaisemaan 
mielipiteensä rakentavasti ja 
toimimaan osaamistaan soveltaen 
monenlaisissa liikuntaan liittyvissä 
esiintymis-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustilanteissa.
Liikunnassa oppilaat harjoittelevat 
käyttämään liikettä 
vuorovaikutuksen ja ilmaisun 
välineenä. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
ottamaan enemmän vastuuta 
itsestä ja toisista ja arjen 
sujumisesta 
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan 
edelleen ja tuetaan tunnetaitojen 
kehitystä. Käsitellään yhdessä 
ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten 
ja ajatusten kohtaamista ja 
hallintaa.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
harjoitellaan suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan ja 
kehittämään omaa 
sosiaalista 
toimintakykyään. 
Liikunnan opetukseen 
valitaan erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, 
joissa opitaan ottamaan 
toiset huomioon sekä 
harjoitellaan muiden 
auttamista ja 
avustamista.
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työprosesseja, asettamaan 
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia 
vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia 
ratkaisuja olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla harjoitellaan 
tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 
ennakoimaan työskentelyn 
mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan 
ja ottamaan hallittuja riskejä,  
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä sekä viemään työ 
sisukkaasti loppuun. 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 
Liikunnassa osallistumisella 
harjaannutetaan oppilaita 
ilmaisemaan näkemyksiään 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja 
yhteistyössä toisten kanssa sekä 
pohtimaan erilaisten 
toimintatapojen oikeutusta eri 
näkökulmista. Liikuntatuntien 
toiminnassa harjoitellaan 
neuvottelemista, sovittelemista ja 
ristiriitojen ratkaisemista. 

T9 
ohjata oppilasta 
toimimaan reilun 
pelin periaatteella 
sekä ottamaan 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 
Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasti muita 
ihmisiä sekä noudattamaan hyviä 
tapoja. 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Liikunnassa harjoitellaan 
työskentelemään itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa sekä 
toimimaan järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Lisäksi oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimimaan muutostilanteissa 
joustavasti ja luovasti sekä 
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Liikunnassa vahvistetaan ja 
syvennetään oppilaiden 
kiinnostusta yhteisiä ja 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky

Tehtävien myötä opitaan 
vastuun ottamista 
yhteisistä asioista ja 
niiden järjestelyistä sekä 
säännöistä.
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kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
harjoitellaan toimintaa 
demokraattisen yhteiskunnan 
jäseninä. (s.319 L7)
Esim. äänestykset liikuntatuntien 
sisällöistä. Enemmistön 
päätökseen sopeutuminen ja 
vaikuttamisen mahdollisuudet.

Psyykkinen 
toimintakyky:

T10 
kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta 
ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen 
työskentelyn taitoja

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Liikunnassa painotetaan erilaisten 
ajatteluntaitojen harjoittelua. 
Oppilaita kannustetaan rohkeaan 
innovatiiviseen ja uutta luovaan 
ajatteluun, jolloin oppilaat voivat 
käyttää kuvittelukykyään ja oppivat 
näkemään vaihtoehtoja sekä 
yhdistelemään näkökulmia sekä 
rakentamaan uutta tietoa ja 
näkemystä. (HELOPS s.10) 
Oppilaiden omia ideoita tuetaan ja 
harjoitetaan. (L3 s. 316)
Esimerkiksi oppilaiden omien 
liikuntaharrastus kokemusten 
esiintuominen ja oppilas opettajan 
roolissa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan 
tunteitaan, näkemyksiään, 
ajatuksiaan ja ideoitaan 
monipuolisesti. Oppilaat saavat 
rohkeutta esiintyä eri tilanteissa ja 
olla luovia. HELOPS s.11

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
heitä kohtaamaan muita ihmisiä 
arvostavasti sekä noudattamaan 
hyviä tapoja. L2 s.316

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Erilaisilla tehtävillä 
harjoitellaan vastuun 
ottamista. 
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T11 
huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta 
kehosta, 
pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti 
että yhteisöllisesti. Leikit, 
pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat edistävät oppimisen iloa ja 
vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
tunnistamaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen suomen- ja 
ruotsinkielistä kulttuuriperintöä 
sekä omia kulttuurisia, 
katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan. (HELOPS, L2)
Esim. Tuoda esiin omien 
kulttuurien pelejä, leikkejä ja 
perinteitä. Muistutetaan eri 
urheiluseuroista, jotka 
mahdollisesti toimivat toisella 
kotimaisella kielellä.

Liikunnassa oppilaita ohjataan 
arvostamaan ja hallitsemaan omaa 
kehoaan ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemiseen. (L2 s.317)

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Iloa ja virkistystä 
tuottavilla 
liikuntatehtävillä 
edistetään myönteisten 
tunteiden kokemuksia ja 
myönteistä 
minäkäsitystä.

T12 
auttaa oppilasta 
ymmärtämään 
riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja 
liikunnallisen 
elämäntavan 
merkitys 
kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
liikunnan kannalta omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia  ja 
turvallisuutta edistäviin 
toimintatapoihin. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon sekä 
päihteettömyyden merkityksen ja 
hyvin  tapojen tärkeyden elämässä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.

T13 
tutustuttaa oppilas 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen S3 Psyykkinen 
toimintakyky
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tutustuttaa oppilas 
yleisten 
liikuntamuotojen 
harrastamiseen 
liittyviin 
mahdollisuuksiin, 
tietoihin ja taitoihin, 
jotta hän saa 
edellytyksiä löytää 
itselleen sopivia iloa 
ja virkistystä 
tuottavia 
liikuntaharrastuksia 

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, 
tutkiva ja toiminnallinen työskentely 
oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 
tarkastelemiseksi on tärkeä paitsi 
ajattelun taitojen myös oppimisen 
motivaation ja perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin liittyvien 
valintojen kannalta. Eri 
oppiaineiden tunneilla pohditaan 
opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä 
tulevaisuudelle. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
Lisätään oppilaiden 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon  
merkityksen ja hyvin  tapojen 
tärkeyden elämässä.

Esim  kuunnellaan oppilaan toiveita 
liikuntatuntien sisällöstä ja 
tutustutaan mahdollisuuksien 
mukaan lähiliikuntapaikkoihin 
liikuntatunneilla tai liikuntapäivien 
avulla. Pyritään erilisiin laji-
kokeiluihin, jotta oppilas saa 
monipuoliset mahdollisuudet löytää 
mieleinen liikuntaharrastus

  

toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
annetaan tietoa liikunnan 
merkityksestä kasvulle ja 
kehitykselle, tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin 
sekä annetaan tietoa 
liikunnan 
harrastusmahdollisuuksis
ta ja toimintatavoista eri 
liikuntamuodoissa.

Vuosiluokka 9.   Liikunnan opetuksen tavoitteet (T), laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet(L) sekä sisältöalueet (L).

OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

Fyysinen 
toimintakyky:

9 LUOKKA 

T1 
kannustaa oppilasta 
fyysiseen 
aktiivisuuteen, 
kokeilemaan 
erilaisia 
liikuntamuotoja ja 
harjoittelemaan 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Liikunnassa vahvistetaan 
oppilaiden aktiivista roolia 
oppimisprosessissa ja luodaan 
edellytyksiä oppimista tukeville 
myönteisille kokemuksille ja 
tunteille (s.316 L1)                                                                 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Opetukseen liittyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa 
monipuolisten tehtävien 
leikkien, harjoitteiden ja 
pelien kautta 
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harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen

tunteille (s.316 L1)                                                                 
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden itsenäistymistä 
jatketaan yhteistyössä kotien 
kanssa. Oppilaiden tulisi  ottaa 
enemmän vastuuta liikuntaan 
liittyvissä opetustilanteissa sekä 
itsestä, toisista ja arjen sujumisesta 
(s.317 L3)

pelien kautta 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
kuten jää-, lumi-, luonto-, 
perus-, vesi-, musiikki-, ja 
tanssiliikunnassa sekä 
huomioidaan myös 
palloilut ja voimistelut.

T2 
ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia 
taitojaan eli 
havainnoimaan 
itseään ja 
ympäristöään aistien 
avulla sekä 
tekemään 
liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
tehdä havaintoja liikuntatilanteissa 
ja harjaannuttaa 
havaintoherkkyyttään.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaiden arvostusta omaa 
kehoaan kohtaan syvennetään ja 
monipuolistetaan kehonhallintaa 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemisessa. (s.
317 L2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Liikunta oppiaineena ohjaa 
ymmärtämään, että jokainen 
vaikuttaa toiminnallaan niin omaan 
kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen.  
(s.16, L3)

S1 Fyysinen toimintakyky 

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti (kuten 
liikuntaleikit ja pallopelit).

T3 
ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja 
soveltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri vuodenaikoina 
ja eri 
liikuntamuodoissa 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita kannustetaan liikunnan 
avulla huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja sekä lisäämään 
ympäristönsä hyvinvointia. (s.20 
kpl3 L3)

S1 Fyysinen toimitakyky 

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.  
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S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa. 

T4 
ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
välineenkäsittelytait
ojaan, jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
niitä monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri välineillä, eri 
vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaan tulisi tunnistaa omaa ja 
yhteistä hyvinvointia edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja vakiinnuttaa 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja. Heidän tulisi osata 
ennakoida ja välttää vaaratilanteita 
ja toimia onnettomuustilanteessa 
tarkoituksenmukaisesti.
Liikunnan opetuksessa ja muussa 
koulutyössä oppilaat ymmärtävät 
teknologian kehitystä, 
monimuotoisuutta ja merkitystä 
omassa elämässä, koulutyössä ja 
yhteiskunnassa.

Oppilaiden kanssa pohditaan 
teknologiaan liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksia.

S1 Fyysinen toimintakyky

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 

T5 
kannustaa ja ohjata 
oppilasta 
arvioimaan, 
ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan syventämään 
ymmärrystä liikunnassa omaa ja 
yhteistä hyvinvointia edistävistä ja 
haittaavista tekijöistä ja 
ylläpitämään terveyttä, hyvinvointia 
ja turvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja. (s.317 L3)

S1 Fyysinen
toimintakyky:

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 
Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla 
opetellaan 
harjoittelemaan voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta. 

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään 
ja kehittämään omaa 
fyysistä toimintakykyä. 

T6 
vahvistaa uima- ja 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

S1 Fyysinen toimintakyky
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vahvistaa uima- ja 
vesipelastustaitoja, 
jotta oppilas osaa 
sekä uida että 
pelastautua ja 
pelastaa vedestä 

taidot

Oppilaiden tulisi osata 
vesiliikunnan opetuksen aikana 
tunnistaa ja ymmärtää hyvinvointia 
ja terveyttä edistävien ja sitä 
haittaavien tekijöiden sekä 
turvallisuuden merkitystä. 

Oppilaat saavat tilaisuuksia 
harjoitella toimimaan omasta ja 
muiden turvallisuudesta huolehtien 
erilaisissa veteen ja veden äärellä 
liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. 

Ohjataan huolehtimaan 
turvavarusteiden käytöstä ja 
päihteettömyydestä veden äärellä. 
Oppilaita ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti 

Opetetaan tunnistamaan keskeiset 
turvallisuuteen liittyvät symbolit (L3, 
s.11)

Liikunnan opetukseen 
kuuluu uinnin, 
vesiliikunnan ja 
vesipelastuksen 
opetusta.

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valintaan monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia 
tehtäviä kuten uintiin, 
vesiliikuntaan ja 
pelastamiseen ja 
pelastautumiseen liittyvät  
ominaiset pelit, leikit 
sekä harjoitteet.

T7 
ohjata oppilasta 
turvalliseen ja 
asialliseen 
toimintaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden tulisi osata tunnistaa, 
ennakoida ja välttää vaaratilanteita 
ja toimia liikunnassa tapahtuvissa 
tapaturma- sekä 
onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti (s.317 L3)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaita opetetaan tuntemaan 
lähialueen elinkeinoelämän 
erityispiirteitä. Huolehditaan, että 
oppilaat saavat kokemuksia 
työelämästä ja yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
(s.319 L6)
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilaita ohjataan ymmärtämään 
liikunnanopetuksen avulla, omien 
valintojen ja tekojen merkitys itselle 
sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle 
ja luonnolle.
Perusopetuksen aikana muodostuu 
näkemys siitä, miksi liikunnan 
opiskelu ja osallistuminen ovat 
tärkeitä, mitä kestävä liikunnallinen 

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä 
turvallisia tehtäviä 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.    
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tärkeitä, mitä kestävä liikunnallinen 
elämäntapa merkitsee ja miten 
koulussa hankittua osaamista voi 
käyttää kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa. 

Sosiaalinen 
toimintakyky:

T8 
ohjata oppilasta 
työskentelemään 
kaikkien kanssa 
sekä säätelemään 
toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa 
toiset huomioon 
ottaen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaiden tulisi osata ilmaista 
mielipiteensä rakentavasti ja 
toimimaan osaamistaan soveltaen 
monenlaisissa liikuntaan liittyvissä 
esiintymis-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustilanteissa. (s.317, 
L2)
Liikunnassa oppilaat harjoittelevat 
käyttämään liikettä 
vuorovaikutuksen ja ilmaisun 
välineenä.  (s.19 L2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden tulisi ottaa vastuuta 
itsestä ja toisista ja arjen 
sujumisesta liikuntaan liittyvissä 
tilanteissa mukaan lukien 
suorituspaikolle mentäessä ja 
pukuhuonetilanteissa.

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan 
edelleen ja tuetaan tunnetaitojen 
kehitystä. Käsitellään yhdessä 
ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten 
kohtaamista ja hallintaa,
esim. konfliktin ratkaisua 
liikuntatilanteissa, pettymyksen 
hallinnan harjoittelua, erilaisten 
palautteiden vastaan ottamista ja 
antamista

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
opitaan suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan 
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia 
vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia 
ratkaisuja olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla opitaan 
tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 
ennakoimaan työskentelyn 
mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky 

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan ja 
kehittämään omaa 
sosiaalista 
toimintakykyään. 
Liikunnan opetukseen 
valitaan erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, 
joissa opitaan ottamaan 
toiset huomioon sekä 
harjoitellaan muiden 
auttamista ja 
avustamista.
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mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan 
ja ottamaan hallittuja riskejä, 
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä sekä viemään työ 
sisukkaasti loppuun. (s.319, L6)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Liikunnassa osallistumisella 
harjaannutetaan oppilaita 
ilmaisemaan näkemyksiään 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja 
yhteistyössä toisten kanssa sekä 
pohtimaan erilaisten 
toimintatapojen oikeutusta eri 
näkökulmista. Liikuntatuntien 
toiminnassa tulisi osata neuvotella, 
sovitella ja ratkaista ristiriitoja. 

T9 
ohjata oppilasta 
toimimaan reilun 
pelin periaatteella 
sekä ottamaan 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

L2  Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasti muita 
ihmisiä sekä noudattamaan hyviä 
tapoja. L2 s.317

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Liikunnassa tulisi osata 
työskennellä itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa sekä toimia 
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti 
(HELOPS s.13) Lisäksi oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin monipuolisesti 
sekä avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja 
luovasti sekä kohtaamaan myös 
epäonnistumisia ja pettymyksiä 
(HELOPS 13)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Liikunnassa vahvistetaan ja 
syvennetään oppilaiden 
kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
harjoitellaan toimintaa 
demokraattisen yhteiskunnan 
jäseninä. 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky

Tehtävien myötä opitaan 
vastuun ottamista 
yhteisistä asioista ja 
niiden järjestelyistä sekä 
säännöistä.
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jäseninä. 
Myönteiset kokemukset tukevat 
oppilaiden itsetuntoa, oma-
aloitteisuutta ja rohkaistumista 
vastuulliseen toimintaan. (s.319 L7)
Esim. äänestykset liikuntatuntien 
sisällöistä. Enemmistön 
päätökseen sopeutuminen ja 
vaikuttamisen mahdollisuudet.

Psyykkinen 
toimintakyky:

T10 
kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta 
ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen 
työskentelyn taitoja

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilaiden omien ideoiden 
tukemisen lisäksi kehitetään 
ajattelun taitoja luomalla 
monimuotoisia tilaisuuksia 
itsenäiseen ja yhteiseen 
ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja 
johtopäätösten tekemiseen. 
Yleisesti johdatellaan  
systemaattisen ajatteluun. Eettisen 
ajattelun kehittymistä tuetaan 
pohtimalla oikeata ja väärää. L1 
s.316
Esimerkiksi oppilaiden omien 
liikuntaharrastus kokemusten 
esiintuominen ja oppilas opettajan 
roolissa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan ilmaisemaan 
tunteitaan, näkemyksiään, 
ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin. 
Oppilaat saavat rohkeutta esiintyä 
eri tilanteissa ja olla luovia. 
HELOPS s.11

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
heitä kohtaamaan muita ihmisiä 
arvostavasti sekä noudattamaan 
hyviä tapoja. (L2 s.316)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan 
yhteistyössä kotien kanssa. 
Oppilaan tulisi ottaa vastuuta 
itsestä ja arjen sujumisesta. 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Erilaisilla tehtävillä 
harjoitellaan vastuun 
ottamista. 
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Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta, 
tarkastelemaan mainosviestintää 
analyyttisesti ja toimimaan 
vastuullisina kuluttajina. 

T11 
huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta 
kehosta, 
pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti 
että yhteisöllisesti. Leikit, 
pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat edistävät oppimisen iloa ja 
vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Liikunnassa heitä ohjataan 
arvostamaan ja hallitsemaan omaa 
kehoaan ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemiseen. (L2 s.317)
Oppilaita ohjataan liikunnassa 
tunnistamaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen suomen- ja 
ruotsinkielistä kulttuuriperintöä 
sekä omia kulttuurisia, 
katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan. 
Esim. Tuoda esiin omien 
kulttuurien pelejä, leikkejä ja 
perinteitä. Muistutetaan eri 
urheiluseuroista, jotka 
mahdollisesti toimivat toisella 
kotimaisella kielellä.

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Iloa ja virkistystä 
tuottavilla 
liikuntatehtävillä 
edistetään myönteisten 
tunteiden kokemuksia ja 
myönteistä 
minäkäsitystä.

T12 
auttaa oppilasta 
ymmärtämään 
riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja 
liikunnallisen 
elämäntavan 
merkitys 
kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon sekä 
päihteettömyyden merkityksen ja 
hyvin  tapojen tärkeyden elämässä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.

T13 
tutustuttaa oppilas 
yleisten 
liikuntamuotojen 
harrastamiseen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, 
tutkiva ja toiminnallinen työskentely 
oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
annetaan tietoa liikunnan 
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harrastamiseen 
liittyviin 
mahdollisuuksiin, 
tietoihin ja taitoihin, 
jotta hän saa 
edellytyksiä löytää 
itselleen sopivia iloa 
ja virkistystä 
tuottavia 
liikuntaharrastuksia 

oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 
tarkastelemiseksi on tärkeä paitsi 
ajattelun taitojen myös oppimisen 
motivaation ja perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin liittyvien 
valintojen kannalta. Eri 
oppiaineiden tunneilla pohditaan 
opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä 
tulevaisuudelle. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Lisätään oppilaiden 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon  
merkityksen ja hyvin  tapojen 
tärkeyden elämässä.

annetaan tietoa liikunnan 
merkityksestä kasvulle ja 
kehitykselle, tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin 
sekä annetaan tietoa 
liikunnan 
harrastusmahdollisuuksis
ta ja toimintatavoista eri 
liikuntamuodoissa.

Punainen lanka, joka kulkee liikunnassa vuosiluokilla 1 - 9, on liikunnallisen 
elämäntavan omaksuminen. Perusopetus antaa valmiuksia elinikäiselle 
kunnosta huolehtimiselle sekä taitoja fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon 
kartuttamiselle. 

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia 
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentely ja 
yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä 
aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan 
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja.
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Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ratkaisujen teko erilaisissa 
liikuntatilanteissa

Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoriset perustaidot (tasapaino-
ja liikkumistaidot), eri 
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa 
opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta 
oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoriset perustaidot 
(välineenkäsittelytaidot) eri 
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysisten ominaisuuksien 
arviointi, ylläpito ja 
kehittäminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen 
pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja 
kestävyyttä.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että 
pelastautua ja pelastaa vedestä.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä
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Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Uima- ja vesipelastustaidot Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa 
vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Toiminta liikuntatunneilla Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti 
liikuntatunneilla.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus- ja 
työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti 
sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta 
yhteisistä oppimistilanteista.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Toiminta yhteisissä 
oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa 
ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentelytaidot Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti 
ja itsenäisesti.

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 385    



T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta 
kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen 
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin 
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen 
sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Kotitalous oppiaineen tehtävä
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja 
hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja 
toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä 
tehdä sopivia valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan 
perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri 
ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden 
kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. 
Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huolta pitäviksi lähimmäisiksi ja 
kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. 
Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja 
kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, 
kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä 
kotitalouden toiminnassa.

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden 
suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. 
Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, 
yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään 
jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. 
Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja 
taloudellisuuteen.

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden 
kanssa monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin 
arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-
seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Kotitalouden opetus kattaa 
laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.

Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, 
jolloin tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys 
ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon 
soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja 
lähipiirissä kotitehtävien avulla.

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla 
vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset 
sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa 
opetussuunnitelman perusteita soveltaen.

Lauttasaaren yhteiskoulussa kotitaloutta voi opiskella 7 luokan kaikille yhteisen 
kotitalouden lisäksi 8 sekä 9 luokalla valinnaisena (taito- ja taideaineena) sekä 8 ja 9 
luokalla valinnaisaineena. Oppilas voi 7. luokan kaikille yhteisen kotitalouden jälkeen 
opiskella kotitaloutta 1-4 kurssia.

                       

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Lauttasaaren yhteiskoulussa kotitalouden tavoitteilla ja sisältöalueilla on useita 
liittymäkohtia laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin, jotka toteutuvat soveltuvin osin 
kaikilla kotitalouden kursseilla. Kotitalous on oppiaineen kokonaisvaltaista ja 
kokemuksellista. Toiminnallisuus ja vuorovaikutus sekä arkielämän jäsentäminen 

12.20 Kotitalous
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kokemuksellista. Toiminnallisuus ja vuorovaikutus sekä arkielämän jäsentäminen 
mielekkäiksi kokonaisuuksiksi korostuvat oppiaineessa. Tavoitetaulukkoon on 
korostettu, mitkä tavoitteet painottuvat eri vuosiluokilla 7-9.

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9
Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen 
ja ajattelun kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. 
Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä 
sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät 
oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun 
omien painotusten mukaisesti.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen 
kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät 
ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen 
ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, 
taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. 
Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin 
juhlia.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen 
ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin 
tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, 
välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. 
Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön 
ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja 
kotitalouteen liittyviä palveluita.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan 
vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt 
johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat 
pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt 
harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan 
sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja 
ongelmia.

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 7
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöaluee
t

Laaja-
alainen 
osaamine
n

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja 
arvioimaan työtä ja toimintaa

S1, S2, S3 L3

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden 
hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa 
luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

S1, S2 L2, L3

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta tulemaan tietoiseksi eri 
vaihtoehdoista valintojen taustalla, valitsemaan ja 
käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 

S1, S2, S3 L3, L4, L5, 
L7
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käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 
kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita 
sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn 
etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien 
aikana

S1, S2 L1, L3, L6

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, 
turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään 
oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin

S1, S2, S3 L3, L5, L7

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä 
rakentavaa keskustelua ja argumentointia 
oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

S1, S2, S3 L1, L2, L6, 
L7

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja 
kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä 
kotitalouksien perinteitä

S1, S2, S3 L2, L3

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä 
sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä

S1, S2 L3, L6, L7

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen 
mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman 
käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa

S1, S2, S3 L2, L6, L7

Tiedonhallintataidot 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään 
luotettavaa tietoa valintojen perustana

S1, S2, S3 L1, L4

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja 
arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, 
jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

S1, S2, S3 L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3 L1

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan 
kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. 

S1, S2, S3 L1, L7

Taito- ja taideaineiden valinnaisen kotitalouden opetuksen 
tavoitteet vuosiluokalla 8
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja 
arvioimaan työtä ja toimintaa

S1, S2, S3 L3

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden 
hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa 
luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

S1, S2 L2, L3

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja 
käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 
kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

S1, S2, S3 L3, L4, L5, 
L7

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja S1, S2 L1, L3, L6
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T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja 
työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä 
oppimistehtävien aikana

S1, S2 L1, L3, L6

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan 
hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata 
kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin 
voimavaroihin

S1, S2, S3 L3, L5, L7

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä 
rakentavaa keskustelua ja argumentointia 
oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

S1, S2, S3 L1, L2, L6, 
L7

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista 
ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä 
kotitalouksien perinteitä

S1, S2, S3 L2, L3

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä 
sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja 
ajankäytöstä

S1, S2 L3, L6, L7

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen 
mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan 
oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön 
toiminnassa

S1, S2, S3 L2, L6, L7

Tiedonhallintataidot 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään 
luotettavaa tietoa valintojen perustana

S1, S2, S3 L1, L4

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja 
arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, 
jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

S1, S2, S3 L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3 L1

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan 
kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. 

S1, S2, S3 L1, L7

Taito- ja taideaineiden valinnaisen kotitalouden tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8
Taito- ja taideaineiden valinnaisen kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet

ÄÄKKÖSISSÄ JOTAIN VIKAA TÄSSÄ TAULUKOSSA

Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja 
arvioimaan työtä ja toimintaa

S1, S2, S3 L3

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden 
hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa 
luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen

S1, S2 L2, L3

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja 
käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 
kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

S1, S2, S3 L3, L4, L5, 
L7
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laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja 
työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä 
oppimistehtävien aikana

S1, S2 L1, L3, L6

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan 
hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata 
kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin 
voimavaroihin

S1, S2, S3 L3, L5, L7

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä 
rakentavaa keskustelua ja argumentointia 
oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa

S1, S2, S3 L1, L2, L6, 
L7

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista 
ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä 
kotitalouksien perinteitä

S1, S2, S3 L2, L3

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä 
sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja 
ajankäytöstä

S1, S2 L3, L6, L7

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen 
mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan 
oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön 
toiminnassa

S1, S2, S3 L2, L6, L7

Tiedonhallintataidot 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään 
luotettavaa tietoa valintojen perustana

S1, S2, S3 L1, L4

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja 
arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, 
jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

S1, S2, S3 L4

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

S1, S2, S3 L1

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan 
kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. 

S1, S2, S3 L1, L7

  

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokille 7-9  
7. lk:n kotitalous 3 kurssia

Sisältöalueen 
opetuksen 
tavoitteet 

Opetuksen keskeiset sisältöalueet ko. vuosiluokalla Laaja-
alaisen 
osaamisen 
tavoitteet 

TI, T2, T3, T4, 
T5, T6, T7, T8, 
T9, T10, T11, 
T12, T13 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: 

Ruoanvalmistus-ja leivontataitojen harjoittelu, 
ravitsemussuositusten perusteet, ruokaan ja 
syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten 
pohdinta, elintarviketuntemus, ympäristötietoisuus, 
ruokaturvallisuus, ruoka- ja tapakulttuuritaidot 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

T1, T2, T3, T4, 
T5, T6, T7, T8, 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
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T5, T6, T7, T8, 
T9, T10, T11, 
T12, T13 

Vaatehuollon ja puhtaanapidon perusteet, 
ympäristö- ja kustannustietoisuus, voimavarojen 
käyttö, vuorovaikutustaidot, vastuun ottaminen, 
ajankäytön hahmottaminen

L4, L5, L6, 
L7 

T1, T3, T5, T6, 
T7, T9, T10, 
T11, T12, T13 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: 

Kuluttajan vastuut ja oikeudet valintojen ja 
sopimusten tekijänä, vastuulliset kulutusvalinnat, 
vertaisryhmän ja median vaikutus omiin 
kulutusvalintoihin

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

8. lk:n kotitalous 1-2 kurssia

Sisältöalueen 
opetuksen 
tavoitteet 

Opetuksen keskeiset sisältöalueet ko. vuosiluokalla Laaja-
alaisen 
osaamisen 
tavoitteet 

TI, T2, T3, 
T4, T5, T6, 
T7, T8, T9, 
T10, T11, 
T12, T13 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: 

Ruoanvalmistus-ja leivontataitojen syventäminen, 
ravitsemussuositusten soveltaminen, ruokaan ja 
syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohdinta, 
elintarviketuntemuksen syventäminen, eettisyyden ja 
ruokaan liittyvän tiedon näkökulmat, ympäristötietoisuus, 
ruokaturvallisuuden ja luotettavan ruokatiedon 
syventäminen, ruoka- ja tapakulttuuritaidot 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

T1, T2, T3, 
T4, T5, T6, 
T7, T8, T9, 
T10, T11, 
T12, T13 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: 

Vaatehuollon ja puhtaanapidon syventäminen, 
ympäristö- ja kustannustietoisuuden syventäminen, 
asumiseen ja kotitalouteen liittyviin palveluihin 
tutustuminen, vuorovaikutustaidot, vastuun kantaminen, 
ajankäytön harjoittelu

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

T1, T3, T5, 
T6, T7, T9, 
T10, T11, 
T12, T13 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: 

Kuluttajan vastuut ja oikeudet valintojen ja sopimusten 
tekijänä, kestävät kulutusvalinnat, vertaisryhmän ja 
median vaikutus omiin kulutusvalintoihin, kotitalouksien 
rahankäyttöön liittyvien tilanteiden ja ongelmien 
tunnistaminen

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

9. lk:n kotitalous 1-2 kurssia

Sisältöalueen 
opetuksen 
tavoitteet 

Opetuksen keskeiset sisältöalueet ko. vuosiluokalla Laaja-
alaisen 
osaamisen 
tavoitteet 

TI, T2, T3, 
T4, T5, T6, 
T7, T8, T9, 
T10, T11, 
T12, T13 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: 

Ruoanvalmistus-ja leivontataitojen soveltaminen, 
ravitsemussuositusten soveltaminen, ruokaan ja 
syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohdinta, 
elintarviketuntemuksen soveltaminen, eettisyyteen ja 
ruokaan liittyvän tiedon soveltaminen, 
ympäristötietoisuus, ruokaturvallisuus ja luotettavan 
ruokatiedon soveltaminen, ruoka- ja tapakulttuuritaidot 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

T1, T2, T3, S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: L1, L2, L3, 
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T1, T2, T3, 
T4, T5, T6, 
T7, T8, T9, 
T10, T11, 
T12, T13 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: 

Vaatehuollon ja puhtaanapidon soveltaminen, ympäristö-
ja kustannustietoisuuden soveltaminen, asumistaitojen 
syventäminen ja arjessa tarvittavien taitojen 
kartuttaminen, vuorovaikutustaidot, vastuunotto ja 
tasapuolinen voimavarojen käyttö perheessä, ajankäytön 
harjoittelu

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

T1, T3, T5, 
T6, T7, T9, 
T10, T11, 
T12, T13 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: 

Kuluttajan vastuut ja oikeudet valintojen ja sopimusten 
tekijänä, vastuullinen päätöksenteko, median ja 
teknologian käyttö arjen työvälineenä, kotitalouksien 
rahankäyttöön liittyvien tilanteiden ja ongelmien pohdinta 
ja ratkaisu

L1, L2, L3, 
L4, L5, L6, 
L7 

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se 
mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon 
rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä 
työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen 
tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös 
epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin 
luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä ja 
yhteistyöverkostoja. 

Lauttasaaren yhteiskoulussa kotitalouden oppimisympäristönä keskeinen on myös 
oppilaan koti ja lähiympäristö, jossa oppimistehtäviä harjoitellaan aidoissa tilanteissa 
kodin ja koulun yhteistoimintaa tukevalla tavalla.

Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja 
monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita 
omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon 
ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9
Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja 
tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja 
itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn 
kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. 
Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys 
korostuvat opetuksen suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden 
osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja 
joustavat opetusjärjestelyt.

Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja 
kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. 
Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä 
ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja 
tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa 
mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa 
arjessa.

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden 
oppimista sekä luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 
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oppimista sekä luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 
ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edellyttävään työelämään.

Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9
Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. 
Oppilaat saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa 
kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa 
hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden 
käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan 
siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, 
arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Oppilaille annetaan säännöllisesti 
tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kotitalous-oppiaineen 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko 
yhteisen kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset 
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Opetuksen tavoite Sisäl-

töalu-
eet

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Käytännön 
toimintataidot

T1 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan, 
organisoimaan ja 
arvioimaan työtä ja 
toimintaa

S1, S2, 
S3

Tavoitteiden 
asettaminen, 
työn toteutus, 
ja oppimaan 
oppimisen 
taidot

Oppilas asettaa tavoitteita 
toiminnalleen ja työskentelee 
niiden saavuttamiseksi. Oppilas 
arvioi itse tavoitteiden 
saavuttamista ja omaa 
työskentelyään. Oppilas tunnistaa 
omaa osaamistaan itsearvioinnin, 
opettajan antaman palautteen ja 
vertaispalautteen perusteella.

T2 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
kotitalouden 
hallinnassa tarvittavia 
kädentaitoja sekä 
kannustaa luovuuteen 
ja estetiikan 
huomioimiseen

S1, S2 Kädentaidot ja 
estetiikka 

Oppilas osaa käyttää tavallisimpia 
työmenetelmiä ruoan 
valmistuksessa ja leivonnassa 
sekä asumiseen liittyvien 
perustehtävien toteuttamisessa ja 
ottaa huomioon esteettiset 
näkökulmat

T3 ohjata ja rohkaista 
oppilasta valitsemaan 

S1, S2, 
S3

Kuluttajataidot 
sekä terveyden 

Oppilas valitsee ja käyttää 
taloudellisesti materiaaleja ja 
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oppilasta valitsemaan 
ja käyttämään 
hyvinvointia edistävästi 
ja kestävän kulutuksen 
mukaisesti 
materiaaleja, 
työvälineitä, laitteita 
sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa

S3 sekä terveyden 
edistäminen ja 
teknologian 
käyttö

taloudellisesti materiaaleja ja 
teknologiaa kotitalouden 
toiminnassaan sekä pohtii 
valintoja terveyden ja 
kestävyyden kannalta.

T4 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan 
ajankäyttöään ja työn 
etenemistä sekä 
ylläpitämään järjestystä 
oppimistehtävien 
aikana

S1, S2 Ajanhallinta ja 
järjestyksen 
ylläpitäminen

Oppilas osaa toimia annettujen 
ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja 
järjestystä ylläpitäen sekä 
suunnitella ajankäyttöään sen 
mukaisesti.

T5 ohjata ja motivoida 
oppilasta toimimaan 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti sekä 
ohjata kiinnittämään 
oppilaan huomiota 
käytettävissä oleviin 
voimavaroihin

S1, S2, 
S3

Turvallisuus ja 
voimavarojen 
kannalta 
kestävä 
toiminta

Oppilas työskentelee ohjeiden 
mukaan hygieenisen ja turvallisen 
työskentelyn periaatteita 
noudattaen sekä ajan, 
kustannusten tai energiankäytön 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. 
Oppilas pyrkii kiinnittämään 
huomiota ergonomiaan.

Yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot

T6 ohjata oppilasta 
harjoittelemaan 
kuuntelua ja 
rakentavaa 
keskustelua ja 
argumentointia 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteuttamisessa 

S1, S2, 
S3

Kuuntelu, 
keskustelu ja 
argumentointi

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri 
näkökulmia ja ilmaisemaan 
rakentavasti omia näkemyksiään 
yhteisissä suunnittelu- ja 
työtilanteissa.

T7 aktivoida oppilasta 
tunnistamaan arjen 
rakentumista ja 
kulttuurisesti 
monimuotoisia 
toimintaympäristöjä 
sekä kotitalouksien 
perinteitä

S1, S2, 
S3

Arjen 
rakentumisen 
ja 
kotitalouksien 
erilaisuuden 
hahmottamine
n

Oppilas osaa kuvailla kodin 
arkirutiineita. Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä erilaisista 
perherakenteista ja kotitalouksien 
perinteistä sekä pohtia niiden 
vaikutusta arjen rutiineihin.

T8 ohjata oppilasta 
työskentelemään yksin 
ja ryhmässä sekä 
sopimaan työtehtävien 
jakamisesta ja 
ajankäytöstä

S1, S2 Voimavarojen 
käyttäminen ja 
sopimuksen 
tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin 
ja pyrkii toimimaan ryhmässä 
rakentavasti ja työtehtävistä 
neuvotellen.  Oppilas osaa 
selittää, mitä tarkoittaa 
tasapuolinen työnjako sekä 
pääsee sopimukseen 
ajankäytöstä ja työtehtävien 
jakamisesta osallistumalla 
päätöksentekoon.

T9 kannustaa oppilasta S1, S2, Ei käytetä oppiaineen arvosanan 
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T9 kannustaa oppilasta 
toimimaan hyvien 
tapojen mukaisesti 
vuorovaikutustilanteiss
a sekä pohtimaan 
oman käytöksen 
merkitystä ryhmän ja 
yhteisön toiminnassa

S1, S2, 
S3

Ei käytetä oppiaineen arvosanan 
muodostamisen perusteena. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

Tiedonhallintataidot

T10 kannustaa 
oppilasta hankkimaan 
ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää 
tietoa sekä ohjata 
käyttämään luotettavaa 
tietoa valintojen 
perustana

S1, S2, 
S3

Tietojen 
hankinta ja 
käyttö

Oppilas osaa etsiä kotitalouden 
sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri 
tietolähteistä ja pohtia erilaisen 
tiedon luotettavuutta sekä osaa 
tulkita pakkausmerkintöjä. 
Oppilas tuntee ruoka- ja 
ravintoaineryhmät ja niiden 
ominaisuuksia. 

T11 harjaannuttaa 
oppilasta lukemaan, 
tulkitsemaan ja 
arvioimaan 
toimintaohjeita sekä 
merkkejä ja symboleja, 
jotka käsittelevät 
kotitaloutta ja 
lähiympäristöä

S1, S2, 
S3

Toimintaohjeid
en, merkkien ja 
symbolien 
käyttö ja 
jäsentyminen

Oppilas osaa tulkita ja käyttää 
kotitalouden toimintaohjeita ja 
osaa nimetä tyypillisiä 
kotitalouden merkkejä ja 
symboleja sekä tulkita niitä arjen 
ilmiöiden yhteydessä.

T12 ohjata oppilasta, 
ongelmanratkaisuun ja 
luovuuteen erilaisissa 
tilanteissa ja 
ympäristöissä

S1, S2, 
S3

Käsitteiden 
omaksuminen, 
tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen, 

luova ilmaisu 
sekä 
palveluiden 
tunnistaminen

Oppilas pystyy käyttämään 
kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja 
taitojaan monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa tai 
tilanteessa, jossa kotitalouden 
osaamista sovelletaan eri 
ympäristöissä Oppilas osaa 
kuvailla erilaisia kotitalouden 
palveluita ja pohtia niiden 
merkitystä ja mahdollisuuksia 
arkielämässä.

T13 ohjata oppilasta 
kestävään 
elämäntapaan 
kiinnittämällä oppilaan 
huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen 
osana arjen valintoja 

S1, S2, 
S3

Mittaamisen ja 
laskemisen 
sekä 
kierrättämisen 
soveltaminen 
omaan 
toimintaan ja 
päätöksenteko
on

Oppilas osaa huolehtia kodin 
jätteiden peruslajittelusta ja osaa 
selittää mittaamisen ja 
laskemisen sekä ympäristöä 
säästävän kodin arjen toiminnan 
yhteydet osana kustannus- ja 
ympäristötietoista toimintaa.
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OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TYÖTAVAT 
OPPILAANOHJAUKSESSA
Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja erilaisten verkkoympäristöjen rinnalla 
lähiympäristöä ja työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 
vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja 
ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee 
voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa 
työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää 
mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutustumista 
toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja 
työtapoja. Työelämään tutustuminen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet 
ilmiöpohjaiseen oppimiseen.  Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien 
tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten 
etsimiseen, tietojen jäsentämiseen sekä johtopäätösten tekemiseen ja niiden 
perustelemiseen. Oppilasta rohkaistaan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin 
sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, 
kokemuksellisuus, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä 
valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu - ja yhteistyötaitoja. 

Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat 
tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, 
kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä koulutukseen ja työelämään 
yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä. 

Oppilaanohjauksessa erilaisia työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden 
yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden.   

Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, 
pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan joustavasti 
ohjauksen sisältö ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden. Koulun johto 
mahdollistaa pienryhmäohjauksen toteuttamisen rakenteelliset ratkaisut yhteistyössä 
opinto-ohjaajan ja muiden opettajien kanssa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa 
oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja 
ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 
Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai 
kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa 
jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.   

Ohjauksen jatkumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. 
Huoltajalle järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja 
valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan 
yhteisissä tapaamisissa.  

Helsingin opetusvirasto ja muut pääkaupunkiseudun koulutuksenjärjestäjät tarjoavat 
kattavasti toisen asteen opiskeluvaihtoehtoja sekä joustavia oppimispolkuja, 
esimerkiksi ammatilliset erityisoppilaitokset, erilaiset nivelvaiheen koulutukset sekä 
nuorten oppisopimuskoulutus. Stadilainen toimintaympäristö ohjauksessa vaatii 
hyvin suunniteltua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Huoltajien kanssa tehtävässä 
yhteistyössä huomioidaan koulutusvaihtoehtojen moninaisuus ja perheiden kieli- ja 
kulttuuritaustat.

Monipuoliset vaihtoehdot tuovat peruskoulun ohjaukseen haastetta ja jokaiselle 
oppilaalle tulee varata riittävästi henkilökohtaista- ja pienryhmäohjausta erilaisten 
opintopolkujen pohtimiseen.

12.21 Oppilaanohjaus
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OHJAUS, ERIYTTÄMINEN JA TUKI 
OPPILAANOHJAUKSESSA
Oppilaanohjauksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. 
Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti oppilaan opiskeluun kuuluvien 
siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä 
tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja koulutuksen ulkopuolella 
jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.

Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan 
riittävän varhain. Jatko-opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen 
huoltajansa, vastaanottavan oppilaitoksen ja peruskoulun edustajien 
kesken. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset ja tuen 
tarve. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle 
soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin. Oppilaalle ja 
hänen huoltajalleen annetaan riittävästi tietoa tuen jatkumisesta mahdollisuuksista 
perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä muista tukimuodoista.

Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevan oppilaan ohjaus on henkilökohtaista ja 
säännöllistä. Tavoitteet pilkotaan pienempiin osatavoitteisiin. Erityisen tuen piirissä 
olevalle oppilaalle elämäntaidot, kuten ajankäyttö, tunnetaidot, asiointitaidot ja 
vuorovaikutus eri tilanteissa, ovat keskeinen osa ohjausta. 

Erityisen tuen oppilaan tukiverkosto otetaan mukaan jatko-opintojen suunnitteluun. 
Oppilaalle tehdään HOJKSin yhteydessä siirtymäsuunnitelma, jossa suunnitellaan 
yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen kanssa tuki jatko-opintojen alkaessa sekä 
vastaanotto ja perehdyttäminen uudessa oppilaitoksessa. 

Kielitietoisen koulun näkökulmasta huolehditaan, että oppilas ja huoltaja tuntevat 
Suomen koulutusjärjestelmän sekä ymmärtävät jatko-opintoihin ja työelämään 
liittyvät keskeiset käsitteet.

OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. 
Oppilaanohjauksessa oppilaan arviointi perustuu oppilaan itsearviointiin sekä 
vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien 
yhteydessä.   Oppilas harjoittelee erilaisten itsearviointivälineiden käyttöä ja 
dokumentoi omaa työskentelyään ja kehittymistään.

Oppilas oppii arvioimaan omia valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, 
toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan. Lisäksi oppilas pohtii oman 
ohjaustarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilas 
tiedostaa arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta omiin 
valintoihinsa ja päätöksiinsä.

Oppilas kykenee arvioimaan tiedonhankinta-, tieto- ja viestintätekniikan taitojaan 
koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Hän pystyy arvioimaan eri tietolähteiden 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 

Oppilas tiedostaa erilaisten itsearviointimenetelmien ja välineiden taustat sekä 
tunnistaa niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Hän myös 
tuntee tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä osaa 
hakea tarvitsemiaan ohjauspalveluita.  

Oppilaan päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on 
kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.

ILMIÖOPPIMINEN OPPILAANOHJAUKSESSA
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ILMIÖOPPIMINEN OPPILAANOHJAUKSESSA
Oppilaanohjaus on oppiaine, joka suuntaa nuoren ajatukset oman oppimisen 
pohtimiseen, oman osaamisen kehittämistarpeiden huomaamiseen ja omien 
vahvuuksien tunnistamiseen yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. Oman jatko-
opintosuunnitelman tekemistä varten oppilas tutustuu eri oppiaineiden tieteenaloihin 
ja moninaisiin koulutus- ja työskentelyvaihtoehtoihin. Oppilaanohjauksen opiskelu 
mahdollistaa ilmiöiden opiskelun yli oppiainerajojen kaikkien oppiaineiden kanssa 
esimerkiksi työelämään tutustumisen ja erilaisten vierailujen yhteydessä. Oppilaat 
osallistuvat tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, oppimiskokonaisuuksien 
suunnitteluun, työtapojen valintaan sekä arviointiin. Työskentelyote on pohtiva, 
tarkasteleva ja vuorovaikutuksellinen.

Oppiaineessa käsiteltäviä ilmiöitä voivat esimerkiksi olla oppimaan oppiminen, 
työelämään tutustumisjaksot ja koululaisen hyvinvoiva arki esimerkiksi seuraavasti:

7. luokalla koululaisen hyvä arki (tt, ko, opo ja ai) sekä tulevaisuus ja unelmat (taide-
ja taitoaineet, hi, katsomusaineet, opo)

8. luokalla ammatit ja koulutus (valinnaiset, ai, kielet ja opo)

9. luokalla työelämä (yh, ai, kielet, opo)

Vuosiluokan 7 oppilaanohjaus oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet ja sisältöalueet, 0,5 vvt
OPETUKSEN 
TAVOITTEET                   

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

T1 Osallisuus ja aktiivinen 
toiminta 

Oppilasta autetaan 
muodostamaan 
kokonaiskäsitys 
vuosiluokkien 7-9 
toimintatavoista ja 
opiskeluympäristöstä, 
kehitetään oppilaan 
valmiutta toimia 
kyseisessä ympäristössä 
ja erilaisissa ryhmissä 
sekä tuetaan oppilasta 
itsenäiseen toimintaan ja 
vastuun ottamiseen 
opiskelustaan ja 
tekemistään valinnoista

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas tutustuu oppilaanohjaukseen 
oppiaineena ja opettelee 
oppilaanohjaukselle tyypillisten 
opiskelumenetelmien ja tietolähteiden 
käyttöä. Oppilasta ohjataan pohtimaan 
omaan opiskeluun ja tulevaisuuden 
suunnitteluun liittyviä ilmiöitä useista eri 
näkökulmista vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa. Oppilas harjoittelee hakemaan 
oppilaanohjauksen kannalta 
merkityksellistä tietoa monista eri 
tietolähteistä ja hyödyntämään tätä tietoa 
omassa tulevaisuuden suunnittelussaan.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan 
omasta itsestä ja toisista, harjoittelemaan 
oman ajankäyttönsä hallintaa sekä 
pohtimaan yhteistyötaitojen merkitystä 
koulussa ja työelämässä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas harjoittelee osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja työskentelemällä 
yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti 
erilaisissa ryhmissä. Oppilasta ohjataan 
ymmärtämään omien valintojen, 

S1 
Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu
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ymmärtämään omien valintojen, 
elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle 
ja lähiympäristölle.

T2 Oppimaan oppimisen 
taidot

Oppilaita kannustetaan ja 
ohjataan kehittämään 
opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen 
taitojaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas syventää tietojaan itsestään 
oppijana ja harjoittelee erilaisten 
opiskelustrategioiden käyttöä hyödyntäen

teknologiaa ja muita apuvälineitä. Oppilas 
ymmärtää koulun ulkopuolella, 
esimerkiksi harrastuksissa, opitun 
merkityksen opiskelussa ja myöhemmin 
työelämässä. Oppilas on tietoinen omista 
vahvuuksistaan oppijana ja ihmisenä.

S1 
Oppimien ja 
opiskelu 

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu

T3 Elinikäinen oppiminen

Luodaan edellytyksiä 
oppilaan halulle oppia, 
arvioida osaamistaan, 
tunnistaa ja hyödyntää 
taitojaan ja vahvuuksiaan 
sekä kehittää kykyään 
tunnistaa 
oppimiskohteitaan

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas asettaa ikäkaudelleen sopivia 
tavoitteita, suunnittelee työtään ja arvioi 
edistymistään. Oppilas oppii hankkimaan 
tietoa koulutuksesta ja työelämästä sekä 
pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä eri 
näkökulmista. Omien ajattelutapojen 
tarkastelu ja uuden tiedon rakentaminen 
ennakkoluulottomasti vahvistaa 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen.

S1 
Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu

T4 Itsetuntemus

Oppilasta ohjataan 
tunnistamaan omiin 
valintoihinsa vaikuttavia 
tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa 
toimintaansa kykyjensä, 
edellytystensä ja 
kiinnostuksensa 
mukaisesti.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että 
jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin 
omaan kuin toistekin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaat 
kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja 
keskinäisen huolenpidon merkityksen 
osana koulu- ja työyhteisön toimintaa.

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu

T5 Tavoitteiden 
asettaminen

Oppilasta ohjataan 
asettamaan sekä pitkän 
että lyhyen aikavälin 
tavoitteita, tekemään niitä 
koskevia suunnitelmia 
sekä arvioimaan niiden 
toteutumista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas asettaa ikäkaudelleen sopivia 
tavoitteita, suunnittelee työtään ja arvioi 
edistymistään. Oppilas oppii hankkimaan 
tietoa koulutuksesta ja työelämästä sekä 
pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä eri 
näkökulmista. Omien ajattelutapojen 
tarkastelu ja uuden tiedon rakentaminen 
ennakkoluulottomasti vahvistaa 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan 
itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja 
Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja 
levon, tasapainoisen päivärytmin ja 
liikkumisen ja monipuolisen ravinnon 

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutumin
en 
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liikkumisen ja monipuolisen ravinnon 
merkitystä oppimiselle ja hyvinvoinnille 
niin koulussa kuin myöhemmin 
työelämässä.

T6 Työelämään 
suuntautuva oppiminen

Oppilasta autetaan 
ymmärtämään työn 
merkityksen oman 
elämänsä ja yhteiskunnan 
kannalta sekä edistetään 
oppilaan taitoa tunnistaa 
opiskeltavien oppiaineiden 
merkitys tulevien 
opintojensa sekä 
työelämässä ja 
työllistymisessä tarvittavan 
osaamisen kannalta.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas saa yleisiä valmiuksia, jotka 
edistävät kiinnostusta ja myönteistä 
asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 
Oppilas saa kokemuksia, jotka auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden 
merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet 
sekä oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa, 
yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin. Oppilas arvioi median 
mahdollisuuksia ja haasteita 
vaikuttamiskanavana ja 
ennakkokäsitysten muokkaajana.

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu

S3 
Opiskelussa 
ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutumin
en

T7 Työelämään 
suuntautuva oppiminen

Oppilasta ohjataan 
kehittämään taitoaan 
arvioida eri työtehtävissä 
tarvittavaa osaamista, 
vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja sekä 
itselleen sopivia 
ammattialoja ja valmiuksia 
hakea tietoa vaadittavan 
osaamisen hankkimisesta 
perusopetuksen jälkeen.

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja tiedon 
tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä. 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas syventää osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisestä 
tiedon hankinnan, käsittelyn ja 
tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi 
erilaisia verkkoympäristöjä, sovelluksia ja 
verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja 
viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 
oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas oppii tuntemaan lähialueen 
elinkeinoelämän erikoispiirteitä ja 
keskeisiä toimialoja. Oppilas tutustuu 
työelämään ja saa kokemuksia työnteosta 
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa. Oppilas harjoittelee 
työelämässä tarvittavaa asianmukaista 

S2 
Itsetuntemu
s ja 
elinikäinen 
urasuunnitte
lu

S3 
Opiskelussa 
ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S4 
Työelämään 
tutustumine
n

Oppilas 
suorittaa 
TET-jakson 
vuosittain 
laadittavass
a 
toimintasuun
nitelmassa 
määritellyllä 
tavalla.
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työelämässä tarvittavaa asianmukaista 
käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja. Oppilas 
huomaa vuorovaikutustaitojen ja 
kielitaidon merkityksen. Itsensä 
työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä 
riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulee 
tutuksi. Oppilas oppii ryhmätoimintaa, 
projektityöskentelyä ja verkostoitumista.

tavalla.

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutumin
en.    

Vuosiluokan 8 oppilaanohjaus oppiaineen ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet ja sisältöalueet, 0,5 vvt
OPETUKSEN 

TAVOITTEET                   
LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

T1 Osallisuus ja aktiivinen 
toiminta 

Oppilasta autetaan 
muodostamaan 
kokonaiskäsitys 
vuosiluokkien 7-9 
toimintatavoista ja 
opiskeluympäristöstä, 
kehitetään oppilaan 
valmiutta toimia 
kyseisessä ympäristössä 
ja erilaisissa ryhmissä 
sekä tuetaan oppilasta 
itsenäiseen toimintaan ja 
vastuun ottamiseen 
opiskelustaan ja 
tekemistään valinnoista

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilasta ohjataan pohtimaan omaan 
opiskeluun ja tulevaisuuden 
suunnitteluun liittyviä ilmiöitä useista eri 
näkökulmista vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. Oppilas harjoittelee 
hakemaan oppilaanohjauksen kannalta 
merkityksellistä tietoa monista eri 
tietolähteistä ja hyödyntämään tätä 
tietoa omassa tulevaisuuden 
suunnittelussaan.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan 
omasta itsestä ja toisista, 
harjoittelemaan oman ajankäyttönsä 
hallintaa sekä pohtimaan 
yhteistyötaitojen merkitystä koulussa ja 
työelämässä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas harjoittelee osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja työskentelemällä 
yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti 
erilaisissa ryhmissä. Oppilasta ohjataan 
ymmärtämään omien valintojen, 
elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle 
ja lähiympäristölle

S1 Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T2 Oppimaan oppimisen 
taidot

Oppilaita kannustetaan ja 
ohjataan kehittämään 
opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen 
taitojaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas syventää edelleen tietojaan 
itsestään. Oppilas ymmärtää koulun 
ulkopuolella, esimerkiksi harrastuksissa, 
opitun merkityksen opiskelussa ja 
myöhemmin työelämässä. Oppilas on 
tietoinen omista vahvuuksistaan 
oppijana ja ihmisenä ja pystyy jo 
pohtimaan tulevia opintojaan ja 
ammattiaan vahvuuksiensa pohjalta.

S1 Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T3 Elinikäinen oppiminen L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen S1 Oppiminen 
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T3 Elinikäinen oppiminen

Luodaan edellytyksiä 
oppilaan halulle oppia, 
arvioida osaamistaan, 
tunnistaa ja hyödyntää 
taitojaan ja vahvuuksiaan 
sekä kehittää kykyään 
tunnistaa 
oppimiskohteitaan

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas asettaa ikäkaudelleen sopivia 
tavoitteita, suunnittelee työtään ja arvioi 
edistymistään. Oppilas oppii 
hankkimaan tietoa koulutuksesta ja 
työelämästä sekä pohtimaan niihin 
liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. 
Omien ajattelutapojen tarkastelu ja 
uuden tiedon rakentaminen 
ennakkoluulottomasti vahvistaa 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen.

S1 Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T4 Itsetuntemus

Oppilasta ohjataan 
tunnistamaan omiin 
valintoihinsa vaikuttavia 
tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa 
toimintaansa kykyjensä, 
edellytystensä ja 
kiinnostuksensa 
mukaisesti.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että 
jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin 
omaan kuin toistekin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaat 
kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden 
ja keskinäisen huolenpidon merkityksen 
osana koulu- ja työyhteisön toimintaa.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T5 Tavoitteiden 
asettaminen

Oppilasta ohjataan 
asettamaan sekä pitkän 
että lyhyen aikavälin 
tavoitteita, tekemään niitä 
koskevia suunnitelmia 
sekä arvioimaan niiden 
toteutumista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas asettaa ikäkaudelleen sopivia 
tavoitteita, suunnittelee työtään ja arvioi 
edistymistään. Oppilas oppii 
hankkimaan tietoa koulutuksesta ja 
työelämästä sekä pohtimaan niihin 
liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. 
Omien ajattelutapojen tarkastelu ja 
uuden tiedon rakentaminen 
ennakkoluulottomasti vahvistaa 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan 
itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen 

T6 Työelämään 
suuntautuva oppiminen

Oppilasta autetaan 
ymmärtämään työn 
merkityksen oman 
elämänsä ja yhteiskunnan 
kannalta sekä edistetään 
oppilaan taitoa tunnistaa 
opiskeltavien 
oppiaineiden merkitys 
tulevien opintojensa sekä 
työelämässä ja 
työllistymisessä 
tarvittavan osaamisen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas saa yleisiä valmiuksia, jotka 
edistävät kiinnostusta ja myönteistä 
asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 
Oppilas saa kokemuksia, jotka auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden 
merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet 
sekä oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa, 

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S3 
Opiskelussa ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S5 jatko-
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tarvittavan osaamisen 
kannalta.

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa, 
yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin. Oppilas arvioi median 
mahdollisuuksia ja haasteita 
vaikuttamiskanavana ja 
ennakkokäsitysten muokkaajana.

S5 jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen

T7 Työelämään 
suuntautuva oppiminen

Oppilasta ohjataan 
kehittämään taitoaan 
arvioida eri työtehtävissä 
tarvittavaa osaamista, 
vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja sekä 
itselleen sopivia 
ammattialoja ja 
valmiuksia hakea tietoa 
vaadittavan osaamisen 
hankkimisesta 
perusopetuksen jälkeen.

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja 
tiedon tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä. 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas syventää osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisestä 
tiedon hankinnan, käsittelyn ja 
tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi 
erilaisia verkkoympäristöjä, sovelluksia 
ja verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja 
viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 
oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas oppii tuntemaan lähialueen 
elinkeinoelämän erikoispiirteitä ja 
keskeisiä toimialoja. Oppilas tutustuu 
työelämään ja saa kokemuksia 
työnteosta sekä yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
Oppilas harjoittelee työelämässä 
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä 
ja yhteistyötaitoja. Oppilas huomaa 
vuorovaikutustaitojen ja kielitaidon 
merkityksen. Itsensä työllistämisen 
taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja 
hallittu ottaminen tulee tutuksi. Oppilas 
oppii ryhmätoimintaa, 
projektityöskentelyä ja verkostoitumista.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S3 
Opiskelussa ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S4 
Työelämään 
tutustuminen. 
Oppilas 
suorittaa  
TET-jakson 
vuosittain 
laadittavassa 
toimintasuunni
telmassa 
määritellyllä 
tavalla. 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
.    

T8 Koulutus- ja 
työelämätiedon 
hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa

Oppilas ja hänen 
huoltajansa saavat tietoa 
Suomen 
koulutusjärjestelmän 
pääpiirteistä ja sen 
mahdollisuuksista.  
Oppilaan taitoa etsiä 

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja 
tiedon tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

S4 
Työelämään 
tutustuminen 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
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Oppilaan taitoa etsiä 
koulutus- ja 
työelämätietoa sekä 
Suomesta että ulkomailta 
kehitetään.

osaaminen

Oppilas syventää osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisestä 
tiedon hankinnan, käsittelyn ja 
tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi 
erilaisia verkkoympäristöjä, sovelluksia 
ja verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja 
viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 
oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

T9 Koulutus- ja 
työelämätiedon 
hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa

Oppilasta ohjataan 
käyttämään 
monikanavaisia tieto-, 
neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä 
arvioimaan eri 
tietolähteiden kautta 
saadun tiedon 
luotettavuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta 
urasuunnittelun 
näkökulmasta.

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja 
tiedon tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas syventää osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisestä 
tiedon hankinnan, käsittelyn ja 
tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi 
erilaisia verkkoympäristöjä, sovelluksia 
ja verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja 
viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 
oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

Oppilas tutustuu hakupalvelujen ja 
tietokantojen tapaan toimia ja tuottaa 
tietoa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

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

Oppilasta rohkaistaan suhtautumaan 
uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimimaan muutostilanteissa joustavasti 
ja luovasti. Oppilasta ohjataan 
tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja 
etsimään erilaisia vaihtoehtoja. 
Oppilasta tuetaan tunnistamaan 
ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan 
sekä tekemään jatko-opintovalintansa 
perustellusti ja omista lähtökohdistaan, 
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden 
roolimallien vaikutukset tiedostaen.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S3 
Opiskelussa ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
.  
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roolimallien vaikutukset tiedostaen.

T10 Monikulttuurisuus ja 
kansainvälisyys

Oppilaan taitoja tunnistaa 
kulttuuritaustansa 
tuetaan. Oppilaan kykyä 
toimia kulttuurienvälisissä 
kohtaamisissa ja 
yhteistyötilanteissa 
vahvistetaan.  Oppilasta 
opastetaan hankkimaan 
ja omaksumaan tietoa 
opiskelu- ja 
työmahdollisuuksista 
monikansallisissa 
työympäristöissä sekä 
ulkomailla

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilasta ohjataan näkemään 
kulttuurinen moninaisuus myönteisenä 
voimavarana ja oman tulevan opiskelu-
ja työuran mahdollisuutena. 

S4 
Työelämään 
tutustuminen 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
.  

Vuosiluokan 9 oppilaanohjauksen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet, 1 vvt
OPETUKSEN 
TAVOITTEET                   

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

T1 Osallisuus ja 
aktiivinen toiminta 

Oppilasta autetaan 
muodostamaan 
kokonaiskäsitys 
vuosiluokkien 7-9 
toimintatavoista ja 
opiskeluympäristöstä, 
kehitetään oppilaan 
valmiutta toimia 
kyseisessä ympäristössä 
ja erilaisissa ryhmissä 
sekä tuetaan oppilasta 
itsenäiseen toimintaan ja 
vastuun ottamiseen 
opiskelustaan ja 
tekemistään valinnoista

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas pohtii omaan opiskeluun ja 
tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä 
ilmiöitä useista eri näkökulmista 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Oppilas osaa hakea oppilaanohjauksen 
kannalta merkityksellistä tietoa monista 
eri tietolähteistä ja hyödyntämään tätä 
tietoa omassa tulevaisuuden 
suunnittelussaan.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan 
omasta itsestä ja toisista, harjoittelemaan 
oman ajankäyttönsä hallintaa sekä 
pohtimaan yhteistyötaitojen merkitystä 
koulussa ja työelämässä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilasta ohjataan ymmärtämään omien 
valintojen, elämäntapojen ja tekojen 
merkitys itselle ja lähiympäristölle

S1 Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T2 Oppimaan oppimisen 
taidot

Oppilaita kannustetaan ja 
ohjataan kehittämään 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas ymmärtää koulun ulkopuolella, 
esimerkiksi harrastuksissa, opitun 
merkityksen opiskelussa ja myöhemmin 

S1 Oppiminen 
ja opiskelu

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 406    



ohjataan kehittämään 
opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen 
taitojaan.

merkityksen opiskelussa ja myöhemmin 
työelämässä. Oppilas on tietoinen omista 
vahvuuksistaan oppijana ja ihmisenä ja 
osaa soveltaa näitä taitoja osana omaa 
urasuunnitteluaan.

T3 Elinikäinen oppiminen

Luodaan edellytyksiä 
oppilaan halulle oppia, 
arvioida osaamistaan, 
tunnistaa ja hyödyntää 
taitojaan ja vahvuuksiaan 
sekä kehittää kykyään 
tunnistaa 
oppimiskohteitaan

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas asettaa ikäkaudelleen sopivia 
tavoitteita, suunnittelee työtään ja arvioi 
edistymistään. Oppilas hankkii tietoa 
koulutuksesta ja työelämästä sekä 
pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä eri 
näkökulmista. Omien ajattelutapojen 
tarkastelu ja uuden tiedon rakentaminen 
ennakkoluulottomasti vahvistaa 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen.

S1 Oppiminen 
ja opiskelu

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T4 Itsetuntemus

Oppilasta ohjataan 
tunnistamaan omiin 
valintoihinsa vaikuttavia 
tekijöitä sekä 
suhteuttamaan omaa 
toimintaansa kykyjensä, 
edellytystensä ja 
kiinnostuksensa 
mukaisesti.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että 
jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin 
omaan kuin toistekin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaat 
kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja 
keskinäisen huolenpidon merkityksen 
osana koulu- ja työyhteisön toimintaa.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

T5 Tavoitteiden 
asettaminen

Oppilasta ohjataan 
asettamaan sekä pitkän 
että lyhyen aikavälin 
tavoitteita, tekemään 
niitä koskevia 
suunnitelmia sekä 
arvioimaan niiden 
toteutumista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilas asettaa ikäkaudelleen sopivia 
tavoitteita, suunnittelee työtään ja arvioi 
edistymistään. Oppilas hankkii tietoa 
koulutuksesta ja työelämästä sekä 
pohtimaan niihin liittyviä kysymyksiä eri 
näkökulmista. Omien ajattelutapojen 
tarkastelu ja uuden tiedon rakentaminen 
ennakkoluulottomasti vahvistaa 
edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 
oivaltamiseen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilasta kannustetaan huolehtimaan 
itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen 

T6 Työelämään 
suuntautuva oppiminen

Oppilasta autetaan 
ymmärtämään työn 
merkityksen oman 
elämänsä ja 
yhteiskunnan kannalta 
sekä edistetään oppilaan 
taitoa tunnistaa 
opiskeltavien 
oppiaineiden merkitys 
tulevien opintojensa sekä 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas saa yleisiä valmiuksia, jotka 
edistävät kiinnostusta ja myönteistä 
asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 
Oppilas saa kokemuksia, jotka auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden 
merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet 
sekä oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S3 
Opiskelussa 
ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot
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tulevien opintojensa sekä 
työelämässä ja 
työllistymisessä 
tarvittavan osaamisen 
kannalta.

kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas osallistuu oman opiskelunsa, 
yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin. Oppilas arvioi median 
mahdollisuuksia ja haasteita 
vaikuttamiskanavana ja 
ennakkokäsitysten muokkaajana.

taidot

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen

T7 Työelämään 
suuntautuva oppiminen

Oppilasta ohjataan 
kehittämään taitoaan 
arvioida eri työtehtävissä 
tarvittavaa osaamista, 
vuorovaikutus- ja 
viestintätaitoja sekä 
itselleen sopivia 
ammattialoja ja 
valmiuksia hakea tietoa 
vaadittavan osaamisen 
hankkimisesta 
perusopetuksen jälkeen.

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja tiedon 
tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä. 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas syventää osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisestä 
tiedon hankinnan, käsittelyn ja 
tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi 
erilaisia verkkoympäristöjä, sovelluksia ja 
verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja 
viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 
oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilas syventää tuntemustaan 
elinkeinoelämän erikoispiirteistä ja eri 
toimialoista. Oppilas tutustuu ja syventyy 
työelämään ja saa kokemuksia 
työnteosta sekä yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Oppilas 
laajentaa tuntemustaan työelämässä 
tarvittavista asianmukaisista 
käyttäytymismalleista ja 
yhteistyötaidoista. Oppilas edistää 
vuorovaikutustaitojaan ja kielitaitojaan. 
Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys 
sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen 
tulee tutuksi. Oppilas kehittää 
ryhmätoiminnan, projektityöskentelyn ja 
verkostoitumisen taitojaan.

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S3 
Opiskelussa 
ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S4 
Työelämään 
tutustuminen. 
Oppilas 
suorittaa TET-
jakson 
vuosittain 
laadittavassa 
toimintasuunn
itelmassa 
määritellyllä 
tavalla. 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
.    

T8 Koulutus- ja 
työelämätiedon 
hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa

Oppilas ja hänen 
huoltajansa saavat tietoa 
Suomen 
koulutusjärjestelmän 

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää edelleen tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja tiedon 
tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä.

S4 
Työelämään 
tutustuminen 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
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koulutusjärjestelmän 
pääpiirteistä ja sen 
mahdollisuuksista.  
Oppilaan taitoa etsiä 
koulutus- ja 
työelämätietoa sekä 
Suomesta että ulkomailta 
kehitetään.

tietolähteiden välillä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilaan osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisessä 
käytetään oppilaanohjauksessa tiedon 
käsittelyn ja tuottamisen välineenä. 
Oppilas arvioi erilaisia verkkoympäristöjä, 
sovelluksia ja verkostoja. Oppilas arvioi 
tieto- ja viestintäteknologian hyötyjä ja 
haasteita oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

niihin 
hakeutuminen

T9 Koulutus- ja 
työelämätiedon 
hyödyntäminen omassa 
urasuunnittelussa

Oppilasta ohjataan 
käyttämään 
monikanavaisia tieto-, 
neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä 
arvioimaan eri 
tietolähteiden kautta 
saadun tiedon 
luotettavuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta 
urasuunnittelun 
näkökulmasta.

L4 Monilukutaito

Oppilas syventää tietämystään 
oppilaanohjauksen tietolähteistä ja tiedon 
tuottamisen välineistä. Oppilas 
tarkastelee kriittisesti tietolähteitä, 
esimerkiksi tunnistaa eron virallisesti ja 
tieteellisesti tuotetun tiedon ja muiden 
tietolähteiden välillä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas syventää osaamista tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisestä 
tiedon hankinnan, käsittelyn ja 
tuottamisen välineenä. Oppilas arvioi 
erilaisia verkkoympäristöjä, sovelluksia ja 
verkostoja. Oppilas arvioi tieto- ja 
viestintäteknologian hyötyjä ja haasteita 
oppilaanohjauksen ja oman 
urasuunnittelun näkökulmasta. 

Oppilas syventää tuntemustaan 
hakupalvelujen ja tietokantojen tavoista 
toimia ja tuottaa tietoa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

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

Oppilasta rohkaistaan suhtautumaan 
uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimimaan muutostilanteissa joustavasti 
ja luovasti. Oppilasta ohjataan tarttumaan 
asioihin aloitteellisesti ja etsimään 
erilaisia vaihtoehtoja. Oppilasta tuetaan 
tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen 
kohteitaan sekä tekemään jatko-
opintovalintansa perustellusti ja omista 
lähtökohdistaan, perinteisten 
sukupuoliroolien ja muiden roolimallien 

S2 
Itsetuntemus 
ja elinikäinen 
urasuunnittelu

S3 
Opiskelussa 
ja 
työelämässä 
tarvittavat 
taidot

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
.  
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sukupuoliroolien ja muiden roolimallien 
vaikutukset tiedostaen.

T10 Monikulttuurisuus ja 
kansainvälisyys

Oppilaan taitoja 
tunnistaa 
kulttuuritaustansa 
tuetaan. Oppilaan kykyä 
toimia 
kulttuurienvälisissä 
kohtaamisissa ja 
yhteistyötilanteissa 
vahvistetaan.  Oppilasta 
opastetaan hankkimaan 
ja omaksumaan tietoa 
opiskelu- ja 
työskentelymahdollisuuk
sista monikansallisissa 
työympäristöissä sekä 
ulkomailla

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilasta ohjataan näkemään 
kulttuurinen moninaisuus myönteisenä 
voimavarana ja oman tulevan opiskelu- ja 
työuran mahdollisuutena. 

S4 
Työelämään 
tutustuminen 

S5 Jatko-
opinnot ja 
niihin 
hakeutuminen
. 

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 410    



11.1 Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit

12.22 Taito-ja taideaineiden valinnaiset kurssit
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12.18 Käsityö

12.22.1 Käsityö
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Taito-ja taideaineiden valinnainen liikunta

Liikunnan valinnaisen oppiaineen tavoitteet ja sisällöt
Valinnainen liikunta tukee perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Valinnaiset liikuntakurssit syventävät ja/tai laajentavat liikunnan yleisiä tavoitteita ja 
sisältöjä. 

Oppilas voi valita valinnaista liikuntaa 8. vuosiluokalla 1 vuosiviikkotuntia ja 9. 
vuosiluokalla 1 vuosiviikkotuntia.

Vuosiluokka 8. (1 vuosiviikkotuntia)
Liikunnan opetuksen tavoitteet (T), laaja-alaisen osaamisen tavoitteet(L) sekä 
sisältöalueet (L).

OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

Fyysinen 
toimintakyky:

8 LUOKKA 

T1 

kannustaa oppilasta 
fyysiseen 
aktiivisuuteen, 
kokeilemaan 
erilaisia 
liikuntamuotoja ja 
harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Liikunnassa vahvistetaan ja 
kehitetään edelleen oppilaiden 
aktiivisempaa roolia 
oppimisprosessissa ja luodaan 
edellytyksiä oppimista tukeville 
myönteisille kokemuksille ja 
tunteille 

Oppilaita rohkaistaan luottamaan 
itseensä ja näkemyksiinsä ja 
olemaan samalla avoimia uusille 
ratkaisuille liikuntatilanteissa. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan 
asioita eri näkökulmista, hakemaan 
uutta tietoa liikunnassa ja siltä 
pohjalta tarkastelemaan 
ajattelutapojaan.                                                                                             

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan 
yhteistyössä kotien kanssa. 
Oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
ottamaan lisää vastuuta liikuntaan 
liittyvissä opetustilanteissa sekä 
itsestä, toisista ja arjen sujumisesta 

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetukseen liittyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa 
monipuolisten tehtävien 
leikkien, harjoitteiden ja 
pelien kautta 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
kuten jää-, lumi-, luonto-, 
perus-, vesi-, musiikki-, ja 
tanssiliikunnassa sekä 
huomioidaan myös 
palloilut ja voimistelut.

12.22.2 Liikunta
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L4 Monilukutaito 

Oppilaita ohjataan 
moniukutaitoisuuden 
syventämiseen laaajentamalla 
tekstien kirjoa liikunnan 
opetuksessa. Teksteillä 
tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, 
auditiivisten, numeeristen sekä  
kinesteettisten symbolijärjestelmien 
ja niiden yhdistelmien avulla 
ilmaistua tai ilmenevää tietoa. 

Kuten suunnistuksen 
kartanlukutaito, tehtäväkorttien 
tulkinta, musiikin tulkinta ja 
hyödyntäminen liikunnassa, 
suullisten ohjeiden ymmärtäminen, 
kehon liikeratojen hahmottaminen 
tilan ja suunnan muuttuessa. 

T2 

ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia 
taitojaan eli 
havainnoimaan 
itseään ja 
ympäristöään aistien 
avulla sekä 
tekemään 
liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
tehdä havaintoja liikuntatilanteissa 
ja harjaannuttaa 
havaintoherkkyyttään sekä lisäksi 
hakea monipuolisesti tietoa sekä 
tarkastella käsillä olevaa asiaa 
kriittisesti eri näkökulmista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Monipuolisen ilmaisun lisäksi 
oppilaita ohjataan myös 
harjoittelemaan oman kehon 
arvostamista ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemiseen. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Liikunta oppiaineena syventää 
ymmärrystä, että jokainen vaikuttaa 
toiminnallaan niin omaan kuin 
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen 
ja turvallisuuteen.  

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti (kuten 
liikuntaleikit ja pallopelit).
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T3 

ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja 
soveltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri vuodenaikoina 
ja eri 
liikuntamuodoissa 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita kannustetaan liikunnan 
avulla huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja sekä lisäämään 
ympäristönsä hyvinvointia. 

S1 Fyysinen toimitakyky

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsitelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.  

T4 

ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
välineenkäsittelytait
ojaan, jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
niitä monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri välineillä, eri 
vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
monipuolisesti omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviin 
toimintatapoihin. He harjoittelevat 
ennakoimaan ja välttämään 
vaaratilanteita ja toimimaan 
onnettomuustilanteessa 
tarkoituksenmukaisesti 

Liikunnan opetuksessa ja muussa 
koulutyössä oppilaat oppivat 
ymmärtämään teknologian 
kehitystä, monimuotoisuutta ja 
merkitystä omassa elämässä, 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsitelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 
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merkitystä omassa elämässä, 
koulutyössä ja yhteiskunnassa.

T5 

kannustaa ja ohjata 
oppilasta 
arvioimaan, 
ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
harjoittamaan omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja. 

Valtakunnalliset Move-mittaukset 
tehdään 8:nnlla vuosiluokalla

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla 
opetellaan 
harjoittelemaan voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta. 

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään 
ja kehittämään omaa 
fyysistä toimintakykyä. 

T6 

vahvistaa uima- ja 
vesipelastustaitoja, 
jotta oppilas osaa 
sekä uida että 
pelastautua ja 
pelastaa vedestä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaat syventävät vesiliikunnan 
opetuksen aikana ymmärrystään 
hyvinvointia ja terveyttä edistävien 
ja sitä haittaavien tekijöiden sekä 
turvallisuuden merkityksestä.

Oppilaat saavat tilaisuuksia 
harjoitella toimimaan omasta ja 
muiden turvallisuudesta huolehtien 
erilaisissa veteen ja veden äärellä 
liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. 

Oppilaita ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti 

Opetetaan tunnistamaan keskeiset 
turvallisuuteen liittyvät symbolit.

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
kuuluu uinnin, 
vesiliikunnan ja 
vesipelastuksen 
opetusta.

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valintaan monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia 
tehtäviä kuten uintiin, 
vesiliikuntaan ja 
pelastamiseen ja 
pelastautumiseen liittyvät  
ominaiset pelit, leikit 
sekä harjoitteet.

T7 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen S1 Fyysinen toimintakyky 
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T7

ohjata oppilasta 
turvalliseen ja 
asialliseen 
toimintaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaat harjoittelevat 
monipuolisesti tunnistamaan, 
ennakoimaan ja välttämään  
vaaratilanteita ja toimimaan 
liikunnassa tapahtuvissa 
tapaturma- sekä 
onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaita opetetaan tuntemaan 
monipuolisesti lähialueen 
elinkeinoelämän erityispiirteitä. 
Huolehditaan, että oppilaat saavat 
kokemuksia työelämästä ja 
yhteistyöstä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään 
liikunnanopetuksen avulla, omien 
valintojen ja tekojen merkitys itselle 
sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle 
ja luonnolle.

Perusopetuksen aikana muodostuu 
näkemys siitä, miksi opiskelu ja 
osallistuminen ovat tärkeitä, mitä 
kestävä elämäntapa merkitsee ja 
miten koulussa hankittua 
osaamista voi käyttää kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa. 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä 
turvallisia tehtäviä 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.    

Sosiaalinen 
toimintakyky:

T8

ohjata oppilasta 
työskentelemään 
kaikkien kanssa 
sekä säätelemään 
toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa 
toiset huomioon 
ottaen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaat harjoittelevat 
monipuolisesti  ilmaisemaan 
mielipiteensä rakentavasti ja 
toimimaan osaamistaan soveltaen 
monenlaisissa liikuntaan liittyvissä 
esiintymis-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustilanteissa.

Liikunnassa oppilaat harjoittelevat 
käyttämään liikettä 
vuorovaikutuksen ja ilmaisun 
välineenä. 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan ja 
kehittämään omaa 
sosiaalista 
toimintakykyään. 

Liikunnan opetukseen 
valitaan erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, 
joissa opitaan ottamaan 
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välineenä. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
ottamaan enemmän vastuuta 
itsestä ja toisista ja arjen 
sujumisesta 

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan 
edelleen ja tuetaan tunnetaitojen 
kehitystä. Käsitellään yhdessä 
ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten 
ja ajatusten kohtaamista ja 
hallintaa.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
harjoitellaan suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan 
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia 
vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia 
ratkaisuja olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla harjoitellaan 
tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 
ennakoimaan työskentelyn 
mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan 
ja ottamaan hallittuja riskejä,  
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä sekä viemään työ 
sisukkaasti loppuun. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Liikunnassa osallistumisella 
harjaannutetaan oppilaita 
ilmaisemaan näkemyksiään 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja 
yhteistyössä toisten kanssa sekä 
pohtimaan erilaisten 
toimintatapojen oikeutusta eri 
näkökulmista. Liikuntatuntien 
toiminnassa harjoitellaan 
neuvottelemista, sovittelemista ja 
ristiriitojen ratkaisemista. 

joissa opitaan ottamaan 
toiset huomioon sekä 
harjoitellaan muiden 
auttamista ja 
avustamista.

T9 

ohjata oppilasta 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky
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ohjata oppilasta 
toimimaan reilun 
pelin periaatteella 
sekä ottamaan 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasti muita 
ihmisiä sekä noudattamaan hyviä 
tapoja. 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Liikunnassa harjoitellaan 
työskentelemään itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa sekä 
toimimaan järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Lisäksi oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimimaan muutostilanteissa 
joustavasti ja luovasti sekä 
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Liikunnassa vahvistetaan ja 
syvennetään oppilaiden 
kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
harjoitellaan toimintaa 
demokraattisen yhteiskunnan 
jäseninä. (s.319 L7)

Esim. äänestykset liikuntatuntien 
sisällöistä. Enemmistön 
päätökseen sopeutuminen ja 
vaikuttamisen mahdollisuudet.

toimintakyky

Tehtävien myötä opitaan 
vastuun ottamista 
yhteisistä asioista ja 
niiden järjestelyistä sekä 
säännöistä.

Psyykkinen 
toimintakyky:

T10 

kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta 
ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen 
työskentelyn taitoja

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Liikunnassa painotetaan erilaisten 
ajatteluntaitojen harjoittelua. 
Oppilaita kannustetaan rohkeaan 
innovatiiviseen ja uutta luovaan 
ajatteluun, jolloin oppilaat voivat 
käyttää kuvittelukykyään ja oppivat 
näkemään vaihtoehtoja sekä 
yhdistelemään näkökulmia sekä 
rakentamaan uutta tietoa ja 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Erilaisilla tehtävillä 
harjoitellaan vastuun 
ottamista. 
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rakentamaan uutta tietoa ja 
näkemystä. (HELOPS s.10) 
Oppilaiden omia ideoita tuetaan ja 
harjoitetaan. (L3 s. 316)

Esimerkiksi oppilaiden omien 
liikuntaharrastus kokemusten 
esiintuominen ja oppilas opettajan 
roolissa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan 
tunteitaan, näkemyksiään, 
ajatuksiaan ja ideoitaan 
monipuolisesti. Oppilaat saavat 
rohkeutta esiintyä eri tilanteissa ja 
olla luovia. HELOPS s.11

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
heitä kohtaamaan muita ihmisiä 
arvostavasti sekä noudattamaan 
hyviä tapoja. L2 s.316

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. 

T11 

huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta 
kehosta, 
pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti 
että yhteisöllisesti. Leikit, 
pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat edistävät oppimisen iloa ja 
vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun.

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Iloa ja virkistystä 
tuottavilla 
liikuntatehtävillä 
edistetään myönteisten 
tunteiden kokemuksia ja 
myönteistä 
minäkäsitystä.
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L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
tunnistamaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen suomen- ja 
ruotsinkielistä kulttuuriperintöä 
sekä omia kulttuurisia, 
katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan. (HELOPS, L2)

Esim. Tuoda esiin omien 
kulttuurien pelejä, leikkejä ja 
perinteitä. Muistutetaan eri 
urheiluseuroista, jotka 
mahdollisesti toimivat toisella 
kotimaisella kielellä.

Liikunnassa oppilaita ohjataan 
arvostamaan ja hallitsemaan omaa 
kehoaan ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemiseen. (L2 s.317)

T12 

auttaa oppilasta 
ymmärtämään 
riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja 
liikunnallisen 
elämäntavan 
merkitys 
kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan tunnistamaan 
liikunnan kannalta omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia 
tekijöitä ja harjaantumaan 
terveyttä, hyvinvointia  ja 
turvallisuutta edistäviin 
toimintatapoihin. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon sekä 
päihteettömyyden merkityksen ja 
hyvin  tapojen tärkeyden elämässä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.

T13 

tutustuttaa oppilas 
yleisten 
liikuntamuotojen 
harrastamiseen 
liittyviin 
mahdollisuuksiin, 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, 
tutkiva ja toiminnallinen työskentely 
oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 
tarkastelemiseksi on tärkeä paitsi 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
annetaan tietoa liikunnan 
merkityksestä kasvulle ja 
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mahdollisuuksiin, 
tietoihin ja taitoihin, 
jotta hän saa 
edellytyksiä löytää 
itselleen sopivia iloa 
ja virkistystä 
tuottavia 
liikuntaharrastuksia 

tarkastelemiseksi on tärkeä paitsi 
ajattelun taitojen myös oppimisen 
motivaation ja perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin liittyvien 
valintojen kannalta. Eri 
oppiaineiden tunneilla pohditaan 
opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä 
tulevaisuudelle. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Lisätään oppilaiden 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon  
merkityksen ja hyvin  tapojen 
tärkeyden elämässä.

Esim  kuunnellaan oppilaan toiveita 
liikuntatuntien sisällöstä ja 
tutustutaan mahdollisuuksien 
mukaan lähiliikuntapaikkoihin 
liikuntatunneilla tai liikuntapäivien 
avulla. Pyritään erilisiin laji-
kokeiluihin, jotta oppilas saa 
monipuoliset mahdollisuudet löytää 
mieleinen liikuntaharrastus

  

merkityksestä kasvulle ja 
kehitykselle, tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin 
sekä annetaan tietoa 
liikunnan 
harrastusmahdollisuuksis
ta ja toimintatavoista eri 
liikuntamuodoissa.

Vuosiluokka 9. (1 vuosiviikkotuntia)  
Liikunnan opetuksen tavoitteet (T), laaja-alaisen osaamisen tavoitteet(L) sekä 
sisältöalueet (L).

OPETUKSEN 
TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT

Fyysinen 
toimintakyky:

9 LUOKKA 

T1 

kannustaa oppilasta 
fyysiseen 
aktiivisuuteen, 
kokeilemaan 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Liikunnassa vahvistetaan 
oppilaiden aktiivista roolia 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Opetukseen liittyy 
runsaasti fyysisesti 
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kokeilemaan 
erilaisia 
liikuntamuotoja ja 
harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen 

oppilaiden aktiivista roolia 
oppimisprosessissa ja luodaan 
edellytyksiä oppimista tukeville 
myönteisille kokemuksille ja 
tunteille (s.316 L1)                                                                 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden itsenäistymistä 
jatketaan yhteistyössä kotien 
kanssa. Oppilaiden tulisi  ottaa 
enemmän vastuuta liikuntaan 
liittyvissä opetustilanteissa sekä 
itsestä, toisista ja arjen sujumisesta 
(s.317 L3)

runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa 
monipuolisten tehtävien 
leikkien, harjoitteiden ja 
pelien kautta 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä 
kuten jää-, lumi-, luonto-, 
perus-, vesi-, musiikki-, ja 
tanssiliikunnassa sekä 
huomioidaan myös 
palloilut ja voimistelut.

T2 

ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia 
taitojaan eli 
havainnoimaan 
itseään ja 
ympäristöään aistien 
avulla sekä 
tekemään 
liikuntatilanteisiin 
sopivia ratkaisuja 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
tehdä havaintoja liikuntatilanteissa 
ja harjaannuttaa 
havaintoherkkyyttään.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaiden arvostusta omaa 
kehoaan kohtaan syvennetään ja 
monipuolistetaan kehonhallintaa 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemisessa. (s.

317 L2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Liikunta oppiaineena ohjaa 
ymmärtämään, että jokainen 
vaikuttaa toiminnallaan niin omaan 
kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen.  

(s.16, L3)

S1 Fyysinen toimintakyky 

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti (kuten 
liikuntaleikit ja pallopelit).

T3 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen S1 Fyysinen toimitakyky 
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T3 

ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja 
soveltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri vuodenaikoina 
ja eri 
liikuntamuodoissa 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita kannustetaan liikunnan 
avulla huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä 
taitoja sekä lisäämään 
ympäristönsä hyvinvointia. (s.20 
kpl3 L3)

S1 Fyysinen toimitakyky 

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.  

T4 

ohjata oppilasta 
harjoittelun avulla 
kehittämään 
välineenkäsittelytait
ojaan, jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa 
niitä monipuolisesti 
erilaisissa 
oppimisympäristöiss
ä, eri välineillä, eri 
vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaan tulisi tunnistaa omaa ja 
yhteistä hyvinvointia edistäviä ja 
haittaavia tekijöitä ja vakiinnuttaa 
terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja. Heidän tulisi osata 
ennakoida ja välttää vaaratilanteita 
ja toimia onnettomuustilanteessa 
tarkoituksenmukaisesti. 

Liikunnan opetuksessa ja muussa 
koulutyössä oppilaat ymmärtävät 
teknologian kehitystä, 
monimuotoisuutta ja merkitystä 
omassa elämässä, koulutyössä ja 
yhteiskunnassa.

Oppilaiden kanssa pohditaan 
teknologiaan liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. 

S1 Fyysinen toimintakyky 

Tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja 
vahvistetaan 
liikuntamuotojen (kuten 
jää-, lumi-, luonto,-
perus-, musiikki-, ja 
tanssiliikunta sekä 
palloilut ja voimistelut) ja 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 
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mahdollisuuksia. 

T5 

kannustaa ja ohjata 
oppilasta 
arvioimaan, 
ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: 
voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaita ohjataan syventämään 
ymmärrystä liikunnassa omaa ja 
yhteistä hyvinvointia edistävistä ja 
haittaavista tekijöistä ja 
ylläpitämään terveyttä, hyvinvointia 
ja turvallisuutta edistäviä 
toimintatapoja. (s.317 L3)

S1 Fyysinen 
toimintakyky:

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 
Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla 
opetellaan 
harjoittelemaan voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta. 

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan, ylläpitämään 
ja kehittämään omaa 
fyysistä toimintakykyä. 

T6 

vahvistaa uima- ja 
vesipelastustaitoja, 
jotta oppilas osaa 
sekä uida että 
pelastautua ja 
pelastaa vedestä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden tulisi osata 
vesiliikunnan opetuksen aikana 
tunnistaa ja ymmärtää hyvinvointia 
ja terveyttä edistävien ja sitä 
haittaavien tekijöiden sekä 
turvallisuuden merkitystä. 

Oppilaat saavat tilaisuuksia 
harjoitella toimimaan omasta ja 
muiden turvallisuudesta huolehtien 
erilaisissa veteen ja veden äärellä 
liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. 

Ohjataan huolehtimaan 
turvavarusteiden käytöstä ja 
päihteettömyydestä veden äärellä. 

Oppilaita ohjataan ennakoimaan 
vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti 

Opetetaan tunnistamaan keskeiset 
turvallisuuteen liittyvät symbolit. 
(L3, s.11)

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
kuuluu uinnin, 
vesiliikunnan ja 
vesipelastuksen 
opetusta.

Opetukseen sisältyy 
runsaasti fyysisesti 
aktiivista toimintaa. 

Liikunnan opetukseen 
valintaan monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia 
tehtäviä kuten uintiin, 
vesiliikuntaan ja 
pelastamiseen ja 
pelastautumiseen liittyvät  
ominaiset pelit, leikit 
sekä harjoitteet.

T7 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen S1 Fyysinen toimintakyky
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T7 

ohjata oppilasta 
turvalliseen ja 
asialliseen 
toimintaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden tulisi osata tunnistaa, 
ennakoida ja välttää vaaratilanteita 
ja toimia liikunnassa tapahtuvissa 
tapaturma- sekä 
onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti (s.317 L3)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaita opetetaan tuntemaan 
lähialueen elinkeinoelämän 
erityispiirteitä. Huolehditaan, että 
oppilaat saavat kokemuksia 
työelämästä ja yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 
(s.319 L6)

(esim. urheiluseurat, 
lähiliikuntapaikat, keskukset, 
urheilukulttuuriset nähtävyydet ja 
muut liikuntaan liittyvät alueen 
toimijat)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilaita ohjataan ymmärtämään 
liikunnanopetuksen avulla, omien 
valintojen ja tekojen merkitys itselle 
sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle 
ja luonnolle.

Perusopetuksen aikana muodostuu 
näkemys siitä, miksi liikunnan 
opiskelu ja osallistuminen ovat 
tärkeitä, mitä kestävä liikunnallinen 
elämäntapa merkitsee ja miten 
koulussa hankittua osaamista voi 
käyttää kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa. 

S1 Fyysinen toimintakyky

Liikunnan opetukseen 
valitaan havainto- ja 
ratkaisuntekotaitoja ja 
niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä 
turvallisia tehtäviä 
liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri 
vuodenaikoina ja 
erilaisissa 
oppimisympäristöissä.    

Sosiaalinen 
toimintakyky:

T8 

ohjata oppilasta 
työskentelemään 
kaikkien kanssa 
sekä säätelemään 

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaiden tulisi osata ilmaista 

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky 

Liikuntatehtävien avulla 
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sekä säätelemään 
toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa 
toiset huomioon 
ottaen 

Oppilaiden tulisi osata ilmaista 
mielipiteensä rakentavasti ja 
toimimaan osaamistaan soveltaen 
monenlaisissa liikuntaan liittyvissä 
esiintymis-, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustilanteissa. (s.317, 
L2)

Liikunnassa oppilaat harjoittelevat 
käyttämään liikettä 
vuorovaikutuksen ja ilmaisun 
välineenä.  (s.19 L2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden tulisi ottaa vastuuta 
itsestä, toisista ja arjen sujumisesta 
liikuntaan liittyvissä tilanteissa 
mukaan lukien suorituspaikolle 
mentäessä ja 
pukuhuonetilanteissa.

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan 
edelleen ja tuetaan tunnetaitojen 
kehitystä. Käsitellään yhdessä 
ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten 
kohtaamista ja hallintaa,

esim. konfliktin ratkaisua 
liikuntatilanteissa, pettymyksen 
hallinnan harjoittelua, erilaisten 
palautteiden vastaan ottamista ja 
antamista

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
opitaan suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan 
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia 
vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia 
ratkaisuja olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla opitaan 
tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 
ennakoimaan työskentelyn 
mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan 
ja ottamaan hallittuja riskejä, 
kohtaamaan myös epäonnistumisia 
ja pettymyksiä sekä viemään työ 
sisukkaasti loppuun. (s.319, L6)

Liikuntatehtävien avulla 
oppilaat oppivat 
arvioimaan ja 
kehittämään omaa 
sosiaalista 
toimintakykyään. 

Liikunnan opetukseen 
valitaan erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, leikkejä, 
harjoituksia ja pelejä, 
joissa opitaan ottamaan 
toiset huomioon sekä 
harjoitellaan muiden 
auttamista ja 
avustamista.
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sisukkaasti loppuun. (s.319, L6)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Liikunnassa osallistumisella 
harjaannutetaan oppilaita 
ilmaisemaan näkemyksiään 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja 
yhteistyössä toisten kanssa sekä 
pohtimaan erilaisten 
toimintatapojen oikeutusta eri 
näkökulmista. Liikuntatuntien 
toiminnassa tulisi osata neuvotella, 
sovitella ja ratkaista ristiriitoja. 

T9 

ohjata oppilasta 
toimimaan reilun 
pelin periaatteella 
sekä ottamaan 
vastuuta yhteisistä 
oppimistilanteista 

L2  Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasti muita 
ihmisiä sekä noudattamaan hyviä 
tapoja. L2 s.317

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Liikunnassa tulisi osata 
työskennellä itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa sekä toimia 
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti 
(HELOPS s.13) Lisäksi oppilaita 
rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin monipuolisesti 
sekä avoimesti ja toimimaan 
muutostilanteissa joustavasti ja 
luovasti sekä kohtaamaan myös 
epäonnistumisia ja pettymyksiä 
(HELOPS 13)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

S2 Sosiaalinen 
toimintakyky

Tehtävien myötä opitaan 
vastuun ottamista 
yhteisistä asioista ja 
niiden järjestelyistä sekä 
säännöistä.
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Liikunnassa vahvistetaan ja 
syvennetään oppilaiden 
kiinnostusta yhteisiä ja 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
harjoitellaan toimintaa 
demokraattisen yhteiskunnan 
jäseninä. 

Myönteiset kokemukset tukevat 
oppilaiden itsetuntoa, oma-
aloitteisuutta ja rohkaistumista 
vastuulliseen toimintaan. (s.319 L7)

Esim. äänestykset liikuntatuntien 
sisällöistä. Enemmistön 
päätökseen sopeutuminen ja 
vaikuttamisen mahdollisuudet.

Psyykkinen 
toimintakyky:

T10 

kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta 
ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen 
työskentelyn taitoja

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppilaiden omien ideoiden 
tukemisen lisäksi kehitetään 
ajattelun taitoja luomalla 
monimuotoisia tilaisuuksia 
itsenäiseen ja yhteiseen 
ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja 
johtopäätösten tekemiseen. 
Yleisesti johdatellaan  
systemaattisen ajatteluun. Eettisen 
ajattelun kehittymistä tuetaan 
pohtimalla oikeata ja väärää. L1 
s.316

Esimerkiksi oppilaiden omien 
liikuntaharrastus kokemusten 
esiintuominen ja oppilas opettajan 
roolissa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan ilmaisemaan 
tunteitaan, näkemyksiään, 
ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin. 
Oppilaat saavat rohkeutta esiintyä 
eri tilanteissa ja olla luovia. 
HELOPS s.11

Oppilaita ohjataan asettumaan 
toisen asemaan ja kasvatetaan 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Erilaisilla tehtävillä 
harjoitellaan vastuun 
ottamista. 
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toisen asemaan ja kasvatetaan 
heitä kohtaamaan muita ihmisiä 
arvostavasti sekä noudattamaan 
hyviä tapoja. (L2 s.316)

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan 
yhteistyössä kotien kanssa. 
Oppilaan tulisi ottaa vastuuta 
itsestä ja arjen sujumisesta. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kulutustottumuksiaan kestävän 
tulevaisuuden näkökulmasta, 
tarkastelemaan mainosviestintää 
analyyttisesti ja toimimaan 
vastuullisina kuluttajina. 

T11 

huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat 
riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta 
kehosta, 
pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun ja oppimaan oppimisen 
taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti 
että yhteisöllisesti. Leikit, 
pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, 
kokeellisuus ja muut toiminnalliset 
työtavat edistävät oppimisen iloa ja 
vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Liikunnassa heitä ohjataan 
arvostamaan ja hallitsemaan omaa 
kehoaan ja käyttämään sitä 
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja 
ideoiden ilmaisemiseen. (L2 s.317)

Oppilaita ohjataan liikunnassa 
tunnistamaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen suomen- ja 
ruotsinkielistä kulttuuriperintöä 
sekä omia kulttuurisia, 
katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan. 

Esim. Tuoda esiin omien 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Iloa ja virkistystä 
tuottavilla 
liikuntatehtävillä 
edistetään myönteisten 
tunteiden kokemuksia ja 
myönteistä 
minäkäsitystä.

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 430    



Esim. Tuoda esiin omien 
kulttuurien pelejä, leikkejä ja 
perinteitä. Muistutetaan eri 
urheiluseuroista, jotka 
mahdollisesti toimivat toisella 
kotimaisella kielellä.

T12 

auttaa oppilasta 
ymmärtämään 
riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja 
liikunnallisen 
elämäntavan 
merkitys 
kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon sekä 
päihteettömyyden merkityksen ja 
hyvin  tapojen tärkeyden elämässä.  

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
tutustutaan harjoittelun 
periaatteisiin sekä 
annetaan tietoa liikunnan 
toimitavoista eri 
liikuntamuodoissa.

T13 

tutustuttaa oppilas 
yleisten 
liikuntamuotojen 
harrastamiseen 
liittyviin 
mahdollisuuksiin, 
tietoihin ja taitoihin, 
jotta hän saa 
edellytyksiä löytää 
itselleen sopivia iloa 
ja virkistystä 
tuottavia 
liikuntaharrastuksia 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, 
tutkiva ja toiminnallinen työskentely 
oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 
tarkastelemiseksi on tärkeä paitsi 
ajattelun taitojen myös oppimisen 
motivaation ja perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin liittyvien 
valintojen kannalta. Eri 
oppiaineiden tunneilla pohditaan 
opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä 
tulevaisuudelle. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot

Lisätään oppilaiden 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen 
elämänrytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon  
merkityksen ja hyvin  tapojen 
tärkeyden elämässä.

Esim  kuunnellaan oppilaan toiveita 
liikuntatuntien sisällöstä ja 

S3 Psyykkinen 
toimintakyky

Opetuksen yhteydessä 
annetaan tietoa liikunnan 
merkityksestä kasvulle ja 
kehitykselle, tutustutaan 
harjoittelun periaatteisiin 
sekä annetaan tietoa 
liikunnan 
harrastusmahdollisuuksis
ta ja toimintatavoista eri 
liikuntamuodoissa.
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liikuntatuntien sisällöstä ja 
tutustutaan mahdollisuuksien 
mukaan lähiliikuntapaikkoihin 
liikuntatunneilla tai liikuntapäivien 
avulla. Pyritään erilisiin laji-
kokeiluihin, jotta oppilas saa 
monipuoliset mahdollisuudet löytää 
mieleinen liikuntaharrastus

Punainen lanka, joka kulkee liikunnassa vuosiluokilla 7 - 9, on liikunnallisen 
elämäntavan omaksuminen. Valinnainen liikunta syventää oppilaan valmiuksia 
elinikäiselle kunnosta huolehtimiselle sekä vahvistaa oppilaan taitoja fyysisen, 
henkisen ja sosiaalisen kunnon kartuttamiselle. 

Arviointi
Valinnaisessa liikunnassa arviointi on hyväksytty/hylätty-arviointi jos oppilas on 
valinnut yhden kurssin yläkoulun aikana. 

Mikäli oppilaalla on kaksi valinnaisen liikunnan kurssia, arvioidaan suoritus 
numeroarvioinnilla, jolloin arvioinnissa käytetään liikunnan päättöarvioinnin 
kriteereitä. Päättöarvioinnissa valinnaisen liikunnan arviointi voi vaikuttaa aineen 
päättöarvosanaan.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia 
liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentely ja 
yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä 
aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan 
itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ratkaisujen teko erilaisissa 
liikuntatilanteissa

Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia 
ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.
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T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, 
jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoriset perustaidot (tasapaino-
ja liikkumistaidot), eri 
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa 
opetetuissa liikuntamuodoissa.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta 
oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen

Motoriset perustaidot 
(välineenkäsittelytaidot) eri 
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysisten ominaisuuksien 
arviointi, ylläpito ja 
kehittäminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen 
pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja 
kestävyyttä.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että 
pelastautua ja pelastaa vedestä.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Uima- ja vesipelastustaidot Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa 
vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan
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T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Toiminta liikuntatunneilla Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti 
liikuntatunneilla.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutus- ja 
työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti 
sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta 
yhteisistä oppimistilanteista.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Toiminta yhteisissä 
oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa 
ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa 
oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Työskentelytaidot Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti 
ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta 
kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
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Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen 
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin 
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen 
sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia.

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän 
päättyessä

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Kuvataiteen syventävät opinnot vuosiluokilla 8 ja 9 
Lauttasaaren yhteiskoulussa oppilas voi syventää kuvataiteen osaamistaan ja 
tuntemustaan kuvataiteen syventävillä opinnoilla. Niitä on valinnaisena kaksi 
vuosiviikkotuntia (2vvt), joista toinen  8. luokalla ja toinen 9. luokalla.

Valinnaiset opinnot ja kuvataide vuosiluokilla 8 ja 9
Oppilas voi valita Lauttasaaren yhteiskoulussa valita koulukohtaisia valinnaisia 
kursseja, joissa voi soveltaa kuvataiteen taitoja. Niitä on valittavissa seuraavista 
kokonaisuuksista: Muotoilu (kuvataide + käsityö), Artisti (kuvataide + musiikki), 
Stagelle (MOS/DM/Arttu). 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 8 ja 9
Lauttasaaren yhteiskoulussa kuvataiteen syventävien opintojen aikana sekä 
kuvataidetta soveltavilla valinnaiskursseilla oppilaita kannustetaan ottamaan osaa 
opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja 
välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 8 ja 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen 
tuottamisen menetelmiä 

S1, S2, S3 L1, L3, L4, 
L5

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja 
muiden havainnoista ja ajatuksista sekä 
perustelemaan näkemyksiään 

S1, S2, S3 L2, L4, L5, 
L6

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3 L2, L3, L4, 
L5

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään 
kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3 L2, L3, L5, 
L6

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan 
itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä

S1, S2, S3 L1, L2, L3, 
L5

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä 
soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen 
keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7

12.22.3 Kuvataide
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keinoja omissa kuvissaan

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia 
ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3 L1, L4, L5, 
L6

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja 
yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan

S1, S2, S3 L1, L2, L5, 
L6

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, 
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3 L3, L4, L6, 
L7

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 
sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 8-9
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja 
oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan 
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, 
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan 
arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. 
Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin 
taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Kuvataiteen päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu 
päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas 
on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Kuvataiteissa voi valita syventäviä opintoja vuosiluokille 8 ja 9. Mikäli oppilas valitsee 
kuvataiteen syventävän opintokokonaisuuden, voidaan sen antaa vaikuttaa 
päättöarvosanaan.
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12.20 Kotitalous

12.22.4 Kotitalous
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Musiikin syventävät opinnot (2vvt)
Lauttasaaren yhteiskoulussa on musiikin kaikille yhteisen oppimäärän lisäksi 
mahdollista opiskella musiikin syventäviä opintoja. Valitessaan tämän 
kokonaisuuden oppilas opiskelee musiikkia kahdeksannella vuosiluokalla yhden 
vuosiviikkotunnin (1vvt) sekä yhdeksännellä vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin 
(1vvt).

Musiikin oppiaineen tehtävät, tavoitteet ja sisällöt toteutuvat kaikissa Lauttasaaren 
yhteiskoulun musiikin opinnoissa, myös musiikin syventävissä opinnoissa. Arviointi 
perustuu myös valtakunnallisiin musiikin arvioinnin kriteereihin. Nämä on tarkennettu 
musiikin kaikille yhteisen oppimäärän opetussuunnitelmassa.

Musiikin syventävien opintojen tavoitteet (valinnainen musiikki 
kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla)
vahvistetaan edelleen oppilaiden musiikillisia taitoja, oivalluskykyä ja ymmärrystä

vahvistetaan oppilaan yksilöllisiä taitoja ja kiinnostuksen kohteita, ja tuetaan toisaalta 
monipuolista musiikillista osaamista



vahvistetaan edelleen oppilaan valmiutta improvisaation, luovan tuottamisen ja 
musiikillisen keksimisen parissa



vahvistetaan musiikkiteknologian käyttöä musisoinnin ja tallentamisen välineenä

vahvistetaan musiikin osuutta oppilaan arkipäivän kokemusmaailmassa elävän 
musiikin, esitysten ja vierailujen kautta mahdollisuuksien mukaan



valmistetaan musiikillisia esityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin

tutustaan taiteellisten projektien toteuttamiseen

kehitetään edelleen oppilaan itsenäistä, kriittistä ja luovaa ajattelua musiikillisten 
ilmiöiden äärellä



vahvistetaan oppilaan kykyä oman oppimisensa suunnitteluun, arviointiin ja 
reflektointiin



tuetaan nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia taiteen ja itseilmaisun 
keinoin



12.22.5 Musiikki
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Johdanto
Urhea-verkoston yläkoulujen opetussuunnitelma yleisvalmennuksen toteuttamisesta 
valinnaisliikunnan tunneilla. Lauttasaaren yhteiskoulussa nuori urheilija valitsee 
TAITAI -valinnaisista 8. vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia (=kurssia) ja 9. vuosiluokalla 
2 vuosiviikkotuntia (=kurssia) liikuntaa, sekä valinnaisista aineista 8. vuosiluokalla 2 
vuosiviikkotuntia (=kurssia) ja 9. vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia (=kurssia) liikuntaa.                          

Oppiaineen tavoite
Kurssit tukevat urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi, edistää 
oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin onnistumista sekä kannustaa omatoimiseen 
harjoitteluun. Kurssien aikana käydään läpi ikäkauden aikana tärkeimmät urheilijan 
kasvua tukevat osa-alueet teemalla ”Harjoittele oppiaksesi harjoittelemaan – Kasva 
terveeksi urheilijaksi”.
Kurssien tavoitteena on myös kehittää urheilijan motorisia taitoja suunnitelmallisesti 
jaksoittain vaihtuvin painotuksin. 
Kursseilla tarjotaan oppilaalle ilon, osallisuuden ja viihtymisen kokemuksia. Kurssien 
osatavoitteena on tavoitteellisen urheiluharrastuksen löytyminen ja jatkuminen 
yläkouluvaiheen jälkeen. Oppimisen lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset 
periaatteet.  

Oppiaineen sisältö
Kurssien sisältö on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) terveeksi urheilijaksi
kasvaminen, 2) urheilijan motoriset perustaidot ja 3) urheilijan fyysiset ominaisuudet. 
Osa-alueiden pohjalta luodaan luokkatasolla eteneviä opintokokonaisuuksia, joiden 
tarkempi sisältö on kirjattu opettajan Urhea-kansioon. Esim. motorisia perustaitoja 
harjoitellaan enemmän 7. luokalla ja fyysisiä ominaisuuksia 9. luokalla. Kursseilla 
tehdään myös huoltavia ja palauttavia harjoituksia. Kurssien syventämisessä 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eri lajien valmentajia. 

Terveeksi urheilijaksi kasvaminen
Kurssien opetus tukee terveeksi urheilijaksi kasvua. Ikäkauteen soveltuvaan 
monipuolisen taidollisen ja fyysisen valmennuksen lisäksi oppilaan urheilijaksi 
kasvamisen osaamista lisätään seuraavilla osa-alueilla: terveet elämäntavat, 
ravitsemus, uni ja palautuminen, psyykkinen valmentautuminen, omatoimisen 
liikkumisen ja harjoittelun merkitys, urheiluvammojen ehkäisy ja urheilun eettiset 
periaatteet.
Terveeksi urheilijaksi kasvamisen sisältöjen oppimista tuetaan kotitehtävien 
tekemisen kautta. Osa-alueiden käsittelyssä huomioidaan ikävaihe siten, että 9. 
luokalla arvioidaan asioita syvemmin oppilaan itsensä kohdalta. Kurssien 
opetuksessa huomioidaan oppiaineiden välinen yhteistyö. 

Urheilijan monipuoliset motoriset perustaidot  
Monipuoliset motoriset taidot on jaoteltu liikkumistaitoihin, tasapainotaitoihin ja 
välineen käsittelytaitoihin. Kurssien aikana urheilija oppii tietämään kuinka 
perusasioita harjoitellaan. Kursseilla keskustellaan siitä, kuinka motoriset taidot 
ehkäisevät urheiluvammoja ja kuinka hyvät motoriset taidot auttavat nuorta 
kehittymään omien urheilutavoitteiden suunnassa. Urheilijaa ohjataan 
havainnoimaan sekä omia vahvoja että heikkoja ominaisuuksia.
Urheilijan monipuolisia motorisia perustaitoja harjoitellaan painotetusti 7.luokalla. 

12.22.6 U-luokkien valinnaisen liikunnan 
opetussuunnitelma
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Urheilijan monipuolisia motorisia perustaitoja harjoitellaan painotetusti 7.luokalla. 
Monipuolisten motoristen perustaitojen kehittymistä tuetaan kotitehtävien tekemisen 
kautta.

Urheilijan fyysiset ominaisuudet
Fyysisen harjoittelun osa-alueita ovat: liikkuvuus, kestävyys, voima ja nopeus. 
Kurssit antavat urheilijalle perustiedot ikäkauteen soveltuvista fyysisten osa-alueiden 
harjoittelusta käytännön harjoitusten kautta. Kursseilla oppilas havainnoi omia 
vahvuuksia ja heikkouksia ja oppii tietämään monipuolisen kuormittamisen tärkeyden 
mm. vammojen ennaltaehkäisyssä. Kursseilla käydään läpi fyysisten ominaisuuksien 
eroja ja yhtäläisyyksiä eri lajien kannalta tutustumalla fyysisten ominaisuuksien 
harjoitteluun eri lajien kautta. Urheilijan fyysisiin ominaisuuksiin keskitytään 
painotetusti 9.lk. Fyysisten ominaisuuksien kehittymistä tuetaan kotitehtävien 
tekemisen kautta.

Kurssin arviointi
Kurssit arvioidaan numeroarvosanalla. Kurssien suorittaminen voi vaikuttaa 
nostavasti oppilaan liikunnan arvosanaan.

Kurssien opetussisällöt
Kurssien tarkempi opetussisältö sekä ohjeet ja tukimateriaali kurssin toteuttamiseksi 
löytyvät koulun Urhea-kurssikansiosta. Opetuksen sisältöä kehitetään ja 
täydennetään vuosittain. Opetussisältöjä ja ikäluokan opetuksen painopisteitä 
käydään läpi opettajien Urhea-koulutuksessa.
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11.2 Valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.   
Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden 
tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta 
eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla 
voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä.

Lauttasaaren yhteiskoulussa 8. ja 9. luokalla tarjottavat valinnaiset aineet sisältävät 
yhden tai useamman kurssin. Aineen kuvauksen yhteydessä on määritelty sen 
laajuus.

12.23.1 Ekonomia
12.23.2 ICT - Tieto- ja viestintätekniikka
12.23.3 Artisti
12.23.4 Kotitalous
12.23.5 Liikkujan vire & Liikkujan hyvinvointi
12.23.6 Muotoilu
12.23.7 Arjen historia
12.23.8 CSI - Rikostutkimuksen alkeet
12.23.9 I'm Pro
12.23.10 Elämäntaidot
12.23.11 Stagelle!
12.23.12 B2-kielet

12.23 Valinnaiset kurssit
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Laajuus
8.-9.luokka 4 vvt (2 vvt 8.luokka ja 2 vvt 9.luokka)

Ekonomian oppiaineen tehtävä
Ekonomiaa oppiaineena opiskellaan valinnaisena aineena 8. ja 9. vuosiluokilla. 
Opetuksen tärkein tavoite on lisätä oppilaan valmiutta suunnitella ja hoitaa itsenäisesti 
omaa talouttaan.  Oppiaineessa annetaan tietoja kuluttaja-asioista, talouden 
toiminnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä. 8. ja 9. luokan ekonomian opiskelussa 
luomme pohjaa talousosaamisen kehittymiselle ja innostamme ymmärtämään talouden 
lainalaisuuksia käytännössä sekä raotamme verhoa taloustieteeseen.

Ekonomia on oppiaine, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua oma taloutensa 
hallitsevaksi, työntekoa ja yrittäjyyttä arvostavaksi kansalaiseksi. Tavoitteena on, että 
oppilas ymmärtää sekä omien taloudellisten valintojensa vaikutuksen että 
yhteiskunnassa tehtävien taloudellisten päätösten merkityksen eri ihmisryhmien ja 
yhteisöjen kannalta. Oppilas kiinnostuu ajankohtaisista taloudellisista ilmiöistä ja niiden 
vaikutuksista omaan elämäänsä. Hän kykenee arvioimaan, vertailemaan ja 
soveltamaan tietoa kriittisesti taloudellisiin kysymyksiin henkilökohtaisella, paikallisella 
ja globaalilla tasolla. Oppilasta ohjataan näkemään erilaisten mielipiteiden ja arvojen 
vaikutus valittuihin toimintatapoihin. 

Lauttasaari tarjoaa hyvät mahdollisuudet perehtyä esimerkiksi erilaisiin ammatteihin ja 
tutustua erilaisiin yrityksiin ja taloudellisiin toimijoihin. Helsingissä on lukuisia erilaisia 
talouskasvatuksen ja yrittäjyyden työkaluja, joita voi käyttää opetuksen apuna. 
Ekonomiassa myynnin ja markkinoinnin sekä yrittämisen taitoja pääsee hyvin 
harjoittelemaan luokkahuoneen ulkopuolella, kosketuksessa ympäröivään lähiyhteisöön, 
kaupunkiin ja koko yhteiskuntaan.

Ekonomian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostamaan taloustiedosta 
tiedonalana 

S1-S4

T2 Eettinen ajattelutapa: ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin 
taloudellisiin kysymyksiin sekä ohjata oppilasta 
vastuullisuuteen kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti

S1-S4 L1, L2, L4, 
L7

T3 ohjata oppilasta taloudelliseen toimijuuteen S1-S4 L1-L7

Talouteen liittyvän tiedon omaksuminen ja ymmärrys

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään taloudellisen 
päätöksenteon periaatteita ja toimintatapoja paikallisella ja 
kansallisella tasolla

S1, S3 L1, L2 L4. L6

T5 Kansainvälisyys, kulttuuri ja kielet: ohjata oppilasta 
ymmärtämään talouden periaatteita ja toimintatapoja 
globaalisti

S3 L1, L2, L4

T6 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen S2, S3, S4 L1, L2, L3

12.23.1 Ekonomia
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T6 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen 
ja oman talouden hallintaan 

S2, S3, S4 L1, L2, L3

Talouteen liittyvän tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 Yrittäjämäinen toimintapa: rohkaista oppilasta 
kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi 
toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa 
tulevaisuuttaan

S1, S2, S4 L1, L3, L4, 
L6, L7

T8 Vuorovaikutus-, viestintä-, tiimintyö- ja projektityötaidot: 
ohjata oppilasta toimimaan rakentavassa 
vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden, asiakkaiden, 
työnantajien sekä muiden sidosryhmien kanssa sekä 
ohjata oppilasta projektimaiseen pitkäjänteiseen 
tiimityöskentelyyn sekä johtamiseen; ohjata oppilasta 
sujuvaan ja luontevaan suulliseen, kirjalliseen ja 
sähköiseen viestintään

S1, S4 L2, L4, L5, 
L6, L7

T9 Asiakasnäkökulma: ohjata oppilasta ottamaan 
asiakkaan tarpeet huomioon erilaisissa myynti- ja 
markkinointitehtävissä sekä yrityksissä

S1, S4 L2, L4, L6, 
L7

Vuosiluokan 8. ekonomia - oppiaineen tavoitteet 

T1-T4, T6-T9

Vuosiluokan 9. ekonomia- oppiaineen tavoitteet
T1-T9

Ekonomian oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokan 8. ekonomia - oppiaineen sisällöt

S1 Myynti ja markkinointi

myyntiprojekti 

neuvottelutaidot

asiakasnäkökulma

työnteko ja työnhaku (kesätyön hakeminen, CV, työhaastattelu)

S2 Laskenta ja rahoitus

Oman talouden hallinta

Rahoituslaitokset: pankkivierailu, rahamuseo

Säästäminen ja sijoittaminen

Raha ja valuutat

Hinnan muodostus 

Verot

Kirjanpito 

Vuosiluokan 9. ekonomia- oppiaineen sisällöt

S3 Taloustiede ja talouden lukutaito

talousjärjestelmät

vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus 

markkinatalouden toiminta ja vaihdanta
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julkinen talous, verotus ja talouspolitiikka

talouskasvu ja suhdannevaihtelut

globaalitalous ja ulkomaankauppa

kansantalouden kiertokulku

erilaiset taloustilastot ja niiden tulkinta'

S4 Yrittäjyys ja tiimityöskentely
Oman harjoitusyrityksen perustaminen tiimeissä esim. NY Vuosi yrittäjänä – ohjelman 
kautta

yrityksen perustamisen vaiheet ja yritysmuodot

yrittäjän paperityöt, verotus, vakuutukset, kirjanpito

ideasta tuotteeksi tai palveluksi

myyntiä, markkinointia ja neuvottelutaitoja käytännössä

johtaminen ja tiimityöskentely

Oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 7-9
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä 
monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Ekonomian opiskelussa keskeistä on omien 
työelämä-, tiimityö- ja vuorovaikutustaitojen lisääminen sekä talouteen liittyvän tiedon 
hankinta ja omaksuminen. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin 
ikään tärkeää.

Ekonomian opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. 
Ekonomiassa painottuvat erityisesti liiketoiminnalliset oppimisympäristöt koulussa ja 
koulun ulkopuolella sekä liiketoiminnalliset työtavat.

Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opetuksessa. Oppimisvälineinä 
hyödynnetään myös oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita.  Opetuksessa voidaan 
käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien 
yhteydessä.  Kokonaisuuksiin voidaan liittää mm. maantiede, äidinkieli, matematiikka, 
taloushistoria, kielet, yhteiskuntaoppi, tvt-taidot ja kuvaamataito 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Keskeistä on oppilaan kommunikoinnin taitojen, osallisuuden ja yhteistyötaitojen 
vahvistaminen. Ekonomiassa tuetaan oppilaan kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi ja 
eri yhteisöjen jäseneksi. Oppilasta ohjataan vastuulliseen rahankäyttöön ja tulojen ja 
menojen hallintaan sekä talouden peruskäsitteiden hallintaan. Oppilaita ohjataan 
ymmärtämään erilaisia näkökulmia, toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa, ilmaisemaan 
ja perustelemaan mielipiteitään sekä hankkimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa.  
Opiskeluun soveltuvia oppimisstrategioita ja erilaisia käsitteitä syvennetään. 
Havainnollistamisessa apuna käytetään kuvia, videoita, karttoja ja kaavioita. 

Oppilaan oppimisen arviointi oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat 
yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin.
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella 
oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan 
käytännön arjessa taloudellista osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden 
monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. 

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 445    



monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. 

Ekonomian arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten tuotosten 
arviointiin. Myös kannustava palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ovat tärkeässä roolissa 
ekonomian oppimisen kannalta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota taloudellisten 
tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä oppilaan oman taloudellisen käsityksen ja 
ajattelun rakentumiseen. 

Oppiaineen arviointikriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
Opetuksen tavoitteet Sisältö

-alueet
Arvioinnin 
kohteet 
oppiainees
sa

Arvosanan 
kahdeksan 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostamaan 
taloustiedosta tiedonalana 

S1-S4 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

T2 Eettinen ajattelutapa: ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään 
liittyen erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin 
sekä ohjata oppilasta vastuullisuuteen 
kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti

S1-S4 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta taloudelliseen 
toimijuuteen

S1-S4 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena. 
Oppilasta ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.

Talouteen liittyvän tiedon omaksuminen ja 
ymmärrys

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään 
taloudellisen päätöksenteon periaatteita ja 
toimintatapoja paikallisella ja kansallisella 
tasolla

S1, S3 Taloudellis
ta 
päätöksent
ekoa

koskevat 
tiedot ja 
taidot 

Oppilas osaa

vertailla eri

taloudellisten

ratkaisujen

vaihtoehtoja ja

niiden seurauksia

T5 Kansainvälisyys, kulttuuri ja kielet: 
ohjata oppilasta ymmärtämään talouden 
periaatteita ja toimintatapoja globaalisti

S3 Globaalin 
talouden

ja 
kansainväli
sen 
kaupan 

toiminta

Oppilas hallitsee 
globaalin talouden ja 
kansainvälisen 
kaupan 
toimintaperiaatteet ja 
keskeiset käsitteet
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toiminta

T6 ohjata oppilasta talouden perusteiden 
ymmärtämiseen ja oman talouden 
hallintaan 

S2, S3, 
S4

Talouden 
perusteet 
ja oman 
talouden 
hallinta

Oppilas ymmärtää 
oman talouden hal-
lintaa vaikuttavia 
tekijöitä sekä omien 
taloudellisten 
päätöksien 
seurauksia

Talouteen liittyvän tiedon käyttäminen ja 
soveltaminen

T7 Yrittäjämäinen toimintapa: rohkaista 
oppilasta kehittymään yritteliääksi ja 
vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka 
tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa 
suunnitella omaa tulevaisuuttaan

S1, S2, 
S4

Yrittäjyys-
ja 
työelämäta
idot 

Oppilas osaa kuvail-
la työelämän ja 
yrittäjyyden 
yhteiskunnallista 
merkitystä ja arvioida 
niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia 
myös oman 
tulevaisuutensa 
kannalta

T8 Vuorovaikutus-, viestintä-, tiimintyö- ja 
projektityötaidot: ohjata oppilasta 
toimimaan rakentavassa 
vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden, 
asiakkaiden, työnantajien sekä muiden 
sidosryhmien kanssa sekä ohjata oppilasta 
projektimaiseen pitkäjänteiseen 
tiimityöskentelyyn sekä johtamiseen; ohjata 
oppilasta sujuvaan ja luontevaan 
suulliseen, kirjalliseen ja sähköiseen 
viestintään

S1, S4 Vuorovaiku
tus-, 
viestintä, 
tiimityö- ja 
projektityöt
aidot

Oppilas osaa ilmais-

ta itseään sujuvasti

suullisesti, kirjalli-

sesti ja sähköisesti

esim. myyntipuheis-

sa, 
työhakemuksissa,

puhelimitse ja säh-

köpostitse.

Oppilas kykenee

työskentelemään

pitkäjänteisesti tii-

missä ja kantaa vas-

tuunsa.

Oppilas on aktiivi-

nen, myönteinen ja

yhteistyökykyinen.

Oppilas suorittaa

annetut tehtävät ja

projektit vastuulli-

sesti valmiiksi. 

T9 Asiakasnäkökulma: ohjata oppilasta 
ottamaan asiakkaan tarpeet huomioon 
erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä 
sekä yrityksissä

S1, S4 Asiakasnä
kökulman 
hahmottam
inen

Oppilas ymmärtää 
markkinoinnin ja 
myynnin merkityksen 
ja osaa ottaa 
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sekä yrityksissä inen ja osaa ottaa 
erilaisten asiakasryh-
mien erilaiset tarpeet 
huomioon ja mu-
kauttaa toimintaansa 
sen mukaisesti.

   Vuosiluokat 7-9 Sivu 448    



Laajuus
8.-9.luokka 4 vvt (2 vvt 8.luokka ja 2 vvt 9.luokka)

ICT-oppiaineen tehtävä
Tieto- ja viestintätekniikka (Information and Communication Technology, ICT) on 
valinnainen oppiaine 8. ja 9.vuosiluokilla. Opetuksen tärkein tavoite on 
yhteiskunnassa tarvittavia tieto- ja viestintätekniikan tietojen ja taitojen oppiminen. 
ICT:n opetuksen tarkoituksena on ohjata oppilasta käyttämään tietotekniikan 
mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen, tiedon hakuun ja hallintaan, 
vuorovaikutukseen, tiedon ja mielipiteiden yksityiseen ja julkiseen esittämiseen 
tietovälineitä käyttämällä sekä tiedon ja tietovälineiden turvalliseen ja vastuulliseen 
käyttämiseen. ICT on oppiaine, joka tukee opiskelua kaikissa oppiaineissa ja 
aihekokonaisuuksissa. 

ICT oppiaineen avulla voidaan toteuttaa eri oppiaineiden välistä yhteistyötä. Tieto- ja 
viestintätekniikan keinoin oppilaalla on mahdollisuus käsitellä ja ymmärtää laajoja 
kokonaisuuksia. Työskentely tietokoneella on toiminnallista, kokeilevaa ja luovaa, 
joten se tarjoaa oppilaalle myönteisiä tiedollisia ja taidollisia kokemuksia.

ICT:n opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 antaa myönteisiä, minä identiteettiä tukevia 
oppimiskokemuksia tietotekniikan hyväksikäytössä 

S1-S4 L1, L2, L3, 
L5

T2 opettaa näkemään tietotekniikan mahdollisuuksia 
ja rajoituksia

S1-S4 L1- L7

T3 syventää ja täydentää oppilaan näkemystä 
tietotekniikan käytöstä ja merkityksestä 
yhteiskunnassa

S1-S4 L1-L7

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän tiedon 
omaksuminen ja ymmärrys

T4 kehittää oppilaan loogista ajattelukykyä, 
kognitiivisia taitoja ja ongelmaratkaisutaitoja

S1-S4 L1-L7

T5 antaa oppilaalle vinkkejä omaehtoiseen tietojen ja 
taitojen hankkimiseen

S2, S4 L1, L2, L4, 
L5, L6

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän tiedon 
käyttäminen ja soveltaminen

T6 edistää oppiaineiden välistä integraatiota ja 
koulun työtapojen kehittämistä

S3, S4 L1- L7

T7 kehittää opiskelijan yhteistyökykyä, kykyä 
itsenäiseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen 
työskentelyyn sekä oman työn arviointiin

S1-S4 L2, L5, L6, 
L7

T8 vuorovaikutus-, viestintä-, tiimintyö- ja 
projektityötaidot: ohjata oppilasta toimimaan 
rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden 

S2, S4 L2, L4, L6, 
L7

12.23.2 ICT - Tieto- ja viestintätekniikka
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rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden 
kanssa 

Vuosiluokan 8. ICT - oppiaineen tavoitteet 

T1-T4, T7

Vuosiluokan 9. ICT- oppiaineen tavoitteet
T1-T8

Oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 8-9
Vuosiluokan 8. ICT – oppiaineen sisällöt

S1 Tietokone työvälineenä

Oppilas hallitsee laitteiston ja ohjelmistojen käyttöön liittyvät perusasiat ja on selvillä 
sähköiseen viestintään liittyvistä vaaroista.



Oppilas ymmärtää, miten tietokone toimii.

Oppilas hallitsee tiedon tallentamisen ja tiedon jakamisen.

Tekijänoikeudet.

Oppilas ymmärtää tietoverkkojen periaatteet ja niiden tuomat mahdollisuudet 
yksilölle ja yhteiskunnalle.



Oppilas oppii tekstinkäsittelyn perusteet.

Oppilas oppii kymmensormijärjestelmän.

S2 Tietotekniset työvälineet

Oppilas oppii kuvankäsittelyn perusteet.

Oppilas oppii äänenkäsittelyn perusteet. 

Oppilas oppii esitysgrafiikan perusteet.

Oppilas tutustuu yksinkertaisten laitteiden toimintaan, ohjelmoi elektroniikkapiiriä ja 
tekee piirikytkentöjä.



Vuosiluokan 9. ICT – oppiaineen sisällöt

S3 Numeerisen tiedon esittäminen

Oppilas hallitsee numeerisen tiedon käsittelyn taulukkolaskennan avulla, osaa 
esittää ja muokata kaavioita numeerisesta tiedosta ja oppii käyttämään 
laskentakaavoja. 



Oppilas oppii etsimään tietoa tehokkaasti ja monipuolisesti.

Oppilas suhtautuu kriittisesti tietoon ja tiedon lähteisiin.

Oppilas ymmärtää internetin toimintaperiaatteen ja osaa julkaista verkossa.

S4 Syvennetään osaamista

Oppilas syventää tekstinkäsittelyn taitojaan.

Oppilas syventää kuvankäsittelyn taitojaan.

Oppilas harjoittelee algoritmien muuntamista ohjelmiksi.

Oppilas syventää ohjelmoinnin taitojaan.

Oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 
tavoitteet vuosiluokilla 8-9
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tavoitteet vuosiluokilla 8-9
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä 
monipuolisia toiminnallisia työtapoja. ICT:n opiskelussa keskeistä on omien 
työelämä-, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen lisääminen sekä tietoteknisten tietojen 
ja taitojen hankinta ja omaksuminen. 
ICT:n opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. ICT:ssä 
painottuvat eri työkaluohjelmistojen käyttäminen ja erilaiset verkkoympäristöt.
Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opetuksessa. Oppimisvälineinä 
hyödynnetään myös oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita.  Opetuksessa käytetään 
oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja.  Kokonaisuuksiin voidaan liittää mm. 
matematiikka, fysiikka, musiikki ja kuvataide. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppiaineessa vuosiluokilla 8-9
Keskeistä on oppilaan kommunikoinnin taitojen, osallisuuden ja yhteistyötaitojen 
vahvistaminen. ICT:ssä tuetaan oppilaan kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi ja eri 
yhteisöjen jäseneksi. Oppilasta ohjataan vastuulliseen tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön. Oppilaita ohjataan hankkimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa sekä 
ymmärtämään erilaisia näkökulmia. 

Oppilaan oppimisen arviointi oppiaineessa vuosiluokilla 8-9
Kurssit arvioidaan hyväksytysti Suoritettu-merkinnällä (tai sanallisella arvioinnilla). 
Oppilas osallistuu aktiivisesti opetukseen, tekee kurssin harjoitukset ja projektit ja 
osallistuu ryhmätöihin.
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella 
oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja 
soveltamaan käytännön arjessa tietoteknistä osaamistaan. Arvioinnissa otetaan 
huomioon oppilaan harrastuneisuus tietotekniikan alalla.

ICT:n arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten tuotosten 
arviointiin. Myös kannustava palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ovat tärkeässä 
roolissa tietotekniikan oppimisen kannalta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
tietoteknisten tietojen ja taitojen soveltamiseen. 
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Artisti-kurssin kokonaisuuden tarkoitus on rohkaista oppilaan omaehtoista taiteellista 
ilmaisua. Oppilas valitsee näkökulmakseen musiikin, kuvataiteen tai molemmat, ja 
syventyy niihin kahdeksannen ja yhdeksännen luokan ajan. Kokonaisuuden idea on 
vahvistaa oppilaan itsenäistä taiteellista toimintaa ja ajattelua sekä antaa valmiuksia 
tuottaa omia luovia produktioita, myös poikkitaiteellisesti. Oppilas voi työskennellä 
itsenäisesti tai ryhmässä. 

Arviointi: kolmiportainen ja hylätty.

Artisti - harrastuksesta taiteilijaksi (8. vuosiluokalla)
Oppilas suorittaa musiikin (1) tai kuvataiteen (1) kurssin, tai molemmat (2).

Musiikin kurssilla

harjoitellaan oman instrumentin tai laulutekniikan taitoja 

harjoitellaan musisointia toisten kanssa

kokeillaan säveltämistä, sanoittamista ja sovittamista

tutustutaan musiikkiteknologiaan ja musiikin tallentamiseen

tutustutaan musiikin julkaisemisen periaatteisiin, ääniteteollisuuteen ja 
tekijänoikeuksiin



Kuvataiteen kurssilla
Heittäydytään omaan taiteelliseen ilmaisuun yksin tai ryhmässä.

kerrataan laajasti kuvataiteen tekniikoita
harjoitellaan soveltuvan tekniikan valitsemista omalle ilmaisulle

syvennetään omaa kuvailmaisua ja oman taiteen esilletuomista myös sosiaalisessa 
mediassa



tutustutaan kuva-alan ammatteihin ja kuvan tekijänoikeuksiin

Artisti – oma projekti (9.vuosiluokalla)
Käytyään vähintään joko musiikin tai kuvataiteen Artisti – harrastuksesta taiteilijaksi -
kurssin kahdeksannella vuosiluokalla oppilaan on mahdollista suorittaa 
yhteistyökurssi, jossa oppilas toimii kurssilla omista lähtökohdistaan käsin.

Kurssilla

tehdään jokin oma taiteellinen kokonaisuus (esitys, äänite, taideteos, peli, 
verkkojulkaisu…), jolle luodaan musiikillinen ja/tai visuaalinen sisältö



kokonaisuuden voi tehdä yksin tai ryhmätyönä

oppilas oppii reflektoimaan työskentelyään ja siitä oppimaansa sekä antamaan 
palautetta toisille



Oppilas 

oppii itsenäiseen työskentelyyn
löytää omaa taiteellista näkemystään

oppii luomaan taiteellisia kokonaisuuksia

oppii tuottamisen, julkaisemisen, markkinoinnin ja tekijänoikeuksien periaatteita

oppii tarkastelemaan erilaisia taiteellisia kokonaisuuksia kriittisesti ja kannustavasti

12.23.3 Artisti
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12.20 Kotitalous

12.23.4 Kotitalous
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Hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää käytännön pieniä tekoja, jotka yhdessä 
tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ihmisen hyvinvoinnissa on kyse 
tasapainotilasta, jonka vaalimista oppii parhaiten käytännön harjoittelulla. Unen, 
levon, liikunnan ja ravinnon kivijalka on kiistaton ja näiden vaaliminen on 
elämänpituinen tehtävä, joka alkaa jo nuoruudessa. Jatkuvasti lisääntyvä tutkittu 
tieto terveyttä edistävistä ja kuluttavista tekijöistä tarjoaa mahdollisuuden kokeilla 
käytännössä, miten jaksaminen, kunto ja suoritukset kasvavat, kun yksilö kiinnittää 
huomionsa jokapäiväisiin valintoihin, tulee valinnoistaan tietoiseksi ja tekee niitä 
sekä analysoi valintojensa seuraukset. Samalla opitaan, kuinka hyvinvoinnista 
huolehtiminen on monen tekijän summa, jossa pitkäjänteinen työ ylläpitää 
tasapainoa ja tekee tyhjäksi toiveet nopeista kikoista, joilla voisi rakentaa hyvää 
virettä ja parantaa suorituksiaan.

Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kestäviä elämäntapoja tulee harjoitella ja 
nuorena omaksutut tavat kantavat läpi elämänkaaren. Siksi Lauttasaaren 
yhteiskoulussa tarjotaan nuorille mahdollisuus harjoitella voimavaralähtöisesti levon, 
liikunnan ja ravitsemuksen ihanteellista yhdistämistä käytännön harjoitteluna. 

Kotitalouden ja liikunnan yhteinen valinnainen kurssi tarjotaan 8. ja 9. vuosiluokalla. 
8. luokalla Liikkujan vire ja 9. luokalla Liikkujan hyvinvointi.

Liikkujan vire

Tavoitteet:  

-perehtyä liikunnan, levon ja ruokavalion merkitykseen hyvän vireen perustana       

Kotitalouden sisällöt:
-arvioida ruoka-aineiden laatua ja terveysvaikutuksia
-tasapainoisen ateriarytmin tarkastelua ja soveltamista käytännön 
ruoanvalmistuksessa

Liikunnan sisällöt: 
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.  
Opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä liikuntalajien avulla.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden 
kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.

Kurssin arviointi (kotitalous 50%, liikunta 50%)

-Kurssi syventää kaikille yhteisen kotitalouden ja liikunnan opintoja. Mikäli oppilas 
suorittaa kummatkin kurssit (Liikkujan vire ja liikkujan hyvinvointi) saa hän 
suorituksesta arvosanan päättötodistukseen.
-Arvioinnissa painottuu kurssisisältöjen soveltaminen oman hyvinvoinnin 
vahvistamiseen sekä oppilaan terveyttä edistävät oivallukset. 

Liikkujan hyvinvointi

12.23.5 Liikkujan vire & Liikkujan hyvinvointi 
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Liikkujan hyvinvointi

Tavoitteet:  

-perehtyä luotettavaan tietoon ruoasta, liikunnasta ja terveydestä sekä median 
terveystrendeihin ja arvioida tiedon luotettavuutta       

Kotitalouden sisällöt:
-syventää ja soveltaa ravintotietoutta ruoka-aineista ja "terveysruoista"                      
-suunnitellaan ja toteutetaan omiin tarpeisiin sopivia ruokia ja välipaloja

Liikunnan sisällöt: 
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen 
valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja 
liikkuvuutta monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.  
Opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista 
monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä liikuntalajien avulla.
Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden 
kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.

Kurssin arviointi (kotitalous 50%, liikunta 50%)

-Kurssi syventää kaikille yhteisen kotitalouden ja liikunnan opintoja. Mikäli oppilas 
suorittaa kummatkin kurssit (Liikkujan vire ja liikkujan hyvinvointi) saa hän 
suorituksesta arvosanan päättötodistukseen.
-Arvioinnissa painottuu kurssisisältöjen soveltaminen oman hyvinvoinnin 
vahvistamiseen sekä oppilaan terveyttä edistävät oivallukset. 
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Laajuus
Oppilas lähestyy muotoilua 8. luokalla kuvataiteen (1) ja/tai käsityön (1) näkökulmista 
8 ja 9 luokilla.

Kurssilla painotetaan ekologisia ja eettisiä valintoja osana muotoilun etiikkaa. 
Oppilas saa laaja-alaisen käsityksen muotoilun maailmasta sekä edellytyksiä jatko-
opintoihin. Lisäksi hän pääsee toteuttamaan oman muotoiluprojektin 9. luokalla.

Arviointi:  Kolmiportainen ja hylätty

8. vuosiluokalla

KOKEILEVAA MUOTOILUA
Perehdytään suunnitteluprosesseihin yksin tai ryhmässä.

Käydään läpi laajasti prototyyppien tekniikoita perinteisistä digitaalisiin

Harjoitellaan omien ideoiden tuottamista ja esittämistä

Hyödynnetään paikallista muotoilualan tarjontaa

Tutustutaan muotoilualaan

9.vuosiluokalla

MUOTOILU – OMA PROJEKI
Tehdään jokin oma kokonaisuus yksin tai ryhmätyönä.

Oppilas
oppii reflektoimaan työskentelyään   

oppii itsenäiseen työskentelyyn

löytää omaa visuaalista näkemystään

harjoittelee käyttäjälähtöistä suunnittelua

tutustuu markkinoinnin ja tekijänoikeuksien periaatteisiin

12.23.6 Muotoilu
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Kurssin aikana tutustutaan suomalaisen arjen muuttumiseen 1800-1900-luvuilla. 
Lähestymistapa on monitieteellinen: kulttuuri-, sosiaali-,taidehistoriallinen, 
sosiologinen ja kansatieteellinen. Kurssilla tarkastellaan myös kansainvälisten 
kulttuurivaikutteiden (esimerkiksi elokuva ja musiikki) välittyminen Suomeen.  
Oppimateriaaleina käytetään vanhoja lehtiä, elokuvia ja Yleisradion elävää arkistoa. 
Kurssilla tehdään myös tutustumiskäyntejä.

Taidollisilla tavoitteina korostuvat medialukutaito ,taito havaita ajallisia 
kerrostumia arkiympäristössä, lähdekriittinen lähestymistapa menneisyyden 
dokumentteihin. 

•

Kurssilla ohjataan opiskelijaa arvostamaan kulttuuriperintöä ja kulttuurin 
monimuotoisia ilmenemismuotoja.

•

Opiskelija ohjataan havaitsemaan kansalaisten kulutus- ja 
valintamahdollisuuksien paranemisen yhteiskunnallisten muutosten ja 
kansallisen vaurastumisen seurauksena.

•

Kurssin suoritusvaatimuksissa korostuvat itsenäinen työskentely, monipuolinen 
tiedonhankinta ja oman työnteon aikatauluttaminen siten, että tuloksena on 
kuitenkin yhtenäinen kokonaisuus.

•

Opiskelija harjaantuu havaitsemaan oman kulttuuriperinnön tarjoamat 
mahdollisuudet elämykselliseen oppimiseen ja taloudelliseen toimintaan

•

Tavoitteet:

Sisällöt

-elinkeinot ja elämäntapa

-asuminen, ravinto ja pukeutuminen

1.       Savupirttien Suomi

2. Herrasväen Suomi

                      -kartanot ja pappilat kulttuurikeskuksina

                      -1800-luvun kaupunkiasuminen

                      -pukeutuminen

3. Jugend – uusi kauniimpi Suomi

                      -kokonaissuunnittelu rakennuksista sisustukseen

4. 1920-1930-luvut: moderni tulee Suomeen

                      -uudet tyylit klassismi ja funktionalismi

                      -uusi kaupunkilainen elämäntapa

                      -massakulttuurin tulo: äänilevyt, elokuvat, radio

                      -urheilukulttuurin tulo

5. Sota-aika

                      -säännöstelytalous: pula-ajan ravinto ja pukeutuminen

                      -sodan vaikutukset arkeen

12.23.7 Arjen historia
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                      -sota-ajan viihde ja propaganda

6. Jälleenrakennus ja optimismi

                      -uusi kaupunkirakentaminen, rintamamiestalot

                      -pientilallisen elämä

                      -nuorisokulttuurin synty

                      -moderni taideteollisuus syntyy

7. 1960-luvun murros

                      -vasemmistolaisaalto

                      -maaltamuutto

                      -nuorisokulttuurin pirstoutuminen alakulttuureiksi

                      -ulkomaanmatkoista kansanhuvia

                      -radikalismi

8. 1970-luku: järjestelmien aika

                      -radikalismi jähmettyy

                      -lähiökultturi

9.1980-luvun nousukausi

                      -taloudellinen nousu

                      -uusi city-kulttuuri

10. 1990-luvun lama

                      -köyhäilyn uusi estetiikka

                      -Suomi lännettyy

Arviointi
Kurssista annetaan sanallinen palaute ja suoritusmerkintä.
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Laajuus
1 kurssi, 8. tai 9.luokka 1 vvt (tarjotaan 8. ja 9. luokkalaisille)

Tavoitteet
Kurssilla tutkitaan lavastettua rikostapausta ja tutustutaan rikoslaboratorion 
toimintaan. Oppiminen on ongelmalähtöistä ja tutkivaa oppimista.

Nivoa yhteen luonnontieteitä, taideaineita ja yhteiskunnallisia oppiaineita.

Hyödyntää tutkivaa oppimista ja tietotekniikkaa osana oppimista.

Edistää monilukutaitoa (erityyppiset kurssimateriaalit).

Edistää luonnontieteellisen ajattelutavan omaksumista.

Auttaa ymmärtämään miksi luonnontieteitä opiskellaan.

Innostaa jatko-opintoihin luonnontieteissä.

Laaja-alaiset tavoitteet: L1, L2, L3, L4, L5, L6 ja L7

Sisällöt
Kurssi integroi biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, psykologiaa, 
kuvaamataitoa, yhteiskuntaoppia ja draamaa.



Kurssisisällöiksi valitaan edellä mainittuja aineita tukevia ja aiheeseen soveltuvia 
oppisisältöjä.



aloitteellisuutta

itsenäisen työskentelyn kykyä

ryhmätyötaitoja

mikroskoopin ja muiden välineiden käyttötaitoa

tieteellisen tutkimuksen suunnittelun ja raportoinnin taitoa

argumentointitaitoja

sovitussa aikataulussa pysymistä

Kurssisisältö pyrkii edistämään seuraavia taitotavoitteita:

Arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä kolmiportaisella asteikolla. Kurssin 
suorittaminen edellyttää läsnäoloa ja työskentelyä. Kurssilla voidaan tehdä 
arvosanalla arvioitavia suorituksia.

12.23.8 CSI - Rikostutkimuksen alkeet
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I'mPro-kurssilla tutkitaan yhdessä draaman keinoin ryhmälle merkityksellisiä asioita 
ja nuoria puhuttavia ilmiöitä. Sisällöt tarkentuvat kunakin vuonna ryhmän 
kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tavoitteena on kasvattaa rohkeutta ilmaista itseä, 
vahvistaa minäkuvaa ja harjoitella yhteistyötaitoja. Kurssilla lähdetään liikkeelle 
helpoista ilmaisuharjoituksista ja edetään erilaisiin improvisaatioihin ja 
draamaprosesseihin. Erityisiä pohjataitoja ei tarvita. Harjoituksissa keskeistä on 
esimerkiksi läsnäolo, kuuntelu ja sekä omien että toisten ideoiden hyväksyminen. 
Kurssilla opitaan yhdessä tekemällä ja tehtyä pohtimalla. Harjoitusten aikana tekijälle 
voi selvitä, mitä hän ajattelee ja tuntee jostakin asiasta ja sitä kautta omakuva ja 
käsitys itsestä voi syventyä ja vahvistua – I'mPro!

Arviointi
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Opiskelija saa työskentelystään 
palautetta prosessin aikana ja kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty-
asteikolla. 

Kurssin yhteistyöoppiaineina ovat äidinkieli ja kirjallisuus, draama ja terveystieto. 

12.23.9 I'm Pro
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Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti 
onnellista ja tasapainoista aikuisuutta. Jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään. 
Opittujen elämäntaitojen avulla nuori selviää arkipäivän haasteista ja yllättävistä 
tilanteista esimerkiksi työelämässä tai ihmissuhteissa. Hän löytää vahvuutensa, oppii 
luottamaan kykyihinsä ja oivaltaa mahdollisuutensa. Siten hän voi suunnata 
voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa ja edetä kohti 
unelmiaan.

Elämäntaidot ovat hyvän ja onnellisen elämän avaimia. Ne ovat kansalaistaitoja ja 
ennaltaehkäiseviä mielenterveystaitoja, joiden avulla yhä useampi nuori voi löytää 
elämäänsä kestävän ja kukoistavan hyvinvoinnin. Kurssin tavoitteena, että jokainen 
kurssin käynyt nuori tietää, mitkä ovat ne taidot, joilla hänellä itsellään on 
mahdollisuus tehdä omasta elämästään mahdollisimman hyvä ja onnellinen. 
Tavoitteena on tuoda hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, onnellisuuden ja 
sosiaalisten taitojen opetus nuorelle näkyväksi. Elämäntaidot oppitunneilla oppilaat 
pääsevät oppimaan taitoja, joiden avulla heillä itsellään on paljon mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa sekä nyt että tulevaisuudessa. 
Tuntien sisällöt ovat valmennuksellisia ja perustuvat positiivisen psykologian 
tutkittuihin hyvän elämän taitoihin, joita voi oppia ja harjoitella harjoitusten avulla.

Tunnit on rakennettu huomioiden nuorten erilaiset tavat oppia ja vastaanottaa tietoa.

Elämäntaidot-kurssi koostuu mm. seuraavista osista:

Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon kehittäminen
Tavoitteet ja niiden asettelu

Unelmat ja onnellisuus

Ratkaisutaidot

Myönteisyystaidot

Arjenhallintataidot

Mahdollisuuksien löytäminen ja pärjääminen ongelmatilanteissa

Yhteisön jäsenenä toimiminen (vastuullisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen).

Arviointi
Oppilas saa kurssista hyväksytty-merkinnän.

12.23.10 Elämäntaidot
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Laajuus
Lauttasaaren yhteiskoulussa on mahdollisuus opiskella taiteellista ilmaisua ja 
yhteistyötaitoja painottava Stagelle!- opintokokonaisuus, jota voi valita 
kahdeksannella vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin (1vvt) tai yhdeksännellä 
vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin (1vvt), tai nämä molemmat (2vvt), kuten 
suositeltavaa. Stagelle!- kokonaisuus muotoutuu vuosittain oppilaiden kiinnostuksen 
kohteiden mukaan, ja voi jakautua esimerkiksi musiikkia ja draamaa yhdisteleväksi 
Musa on Stage- ryhmäksi, kuvataiteisiin keskittyväksi Art Screen- ryhmäksi ja 
DanceMix- tanssiryhmäksi. 

Stagelle! tukee oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittämistä musiikin, draaman, tanssin 
ja kuvataiteen avulla. Opintokokonaisuudessa pyritään sosiaalisen taitojen 
kehittämiseen, itsetunnon vahvistamiseen sekä taiteellisen itseilmaisun 
kehittämiseen. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan ja ajatteluun sekä 
ryhmässä työskentelemisen taitojen kehittämiseen. Stagelle! rohkaisee taiteiden 
väliseen, oppilaslähtöiseen, ilmiöpohjaiseen projektityöskentelyyn, joka näkyy 
kouluyhteisössä erityyppisinä esittävinä kokonaisuuksina kouluvuoden aikana. 
Mahdollisuuksien mukaan vuosittain pyritään luomaan myös laajempi draamallinen 
kokonaisuus. Stagelle!- opintojen kautta nuoria harjaannutetaan tarttumaan 
ajankohtaisiin ilmiöihin ja käsittelemään niitä taiteen keinoin. Työskentelyssä 
vahvistetaan taideilmaisun yhteyttä itsenäiseen ajatteluun ja muihin oppiaineisiin. 
Taiteen tekemisestä ja seuraamisesta tulee merkityksellistä toimintaa myös muussa 
elämässä koulun ulkopuolella.

Kurssin arviointi perustuu koko Stagelle!- prosessiin: oppilaan aktiiviseen 
osallisuuteen, kehittymiseen itseilmaisussa omat lähtökohdat huomioiden sekä 
toimimiseen ryhmän jäsenenä. Palautetta annetaan prosessin aikana ja siinä 
painottuu myös vertaispalautteen merkitys. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Stagelle!- painotukset:

Musa On Stage
Musa On Stage keskittyy musiikillisen, kehollisen ja draamallisen ilmaisun 
harjoitteisiin sekä tarinankerrontaan eri taiteenlajien keinoin. Ilmaisu- ja 
improvisaatioharjoitteiden kautta vahvistetaan oppilaan luovaa, omaehtoista 
taiteellista toimintaa. Musiikillisessa tekemisessä painottuu säveltäminen, 
sanoittaminen, sovittaminen ja luova musisointi. Musa On Stagessa korostuu 
yhteistoiminnallinen, elämyksellinen oppimisen tapa sekä luova ajattelu. Oppilaita 
kannustetaan itsenäiseen pienryhmätyöskentelyyn, jossa he luovat itse toiminnalleen 
tavoitteita, sisältöjä ja erilaisia taiteellisia ilmenemistapoja. Draamallisen 
työskentelyprosessin kautta vahvistetaan oppilaan kykyä käsitellä erilaisia 
yhteiskunnallisia aiheita ja ilmiöitä. Ryhmä pyrkii suunnittelemaan ja toteuttamaan 
monipuolisesti erityyppisiä esittäviä kokonaisuuksia oppilaslähtöisesti. 

Tavoitteet:

harjoitellaan itseilmaisua, improvisointia ja tarinankerrontaa musiikin ja draaman 
keinoin

-

tutustutaan teatterin ja musiikin tekemiseen, aina valmiiksi esityksiksi asti-
harjoitellaan säveltämistä, sanoittamista, sovittamista sekä monipuolista luovaa 
musisointia

-

12.23.11 Stagelle!
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musisointia
vahvistetaan ryhmätyötaitoja ja poikkitaiteellista tekemistä-
autetaan oppilasta löytämään omaa persoonallista itseilmaisua ja omia taiteellisia 
vahvuuksia

-

harjoitellaan taiteellisten projektien suunnittelua, harjoittelua ja toteuttamista-
vahvistetaan oppilaan itsenäistä, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä kykyä tarkastella 
itseä, muita ja maailmaa

-

vahvistetaan oppilaan kokemuksellisen oppimisen tapaa sekä kykyä tarkastella 
laajempia ilmiöitä

-

tuetaan oppilasta asettamaan toiminnalleen tavoitteita, kantamaan vastuuta 
taiteellisista yhteistyöprojekteista sekä reflektoimaan oppimaansa

-

Arttu 
Arttu eli ArtScreen tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kokeilevaan kuvataiteeseen ja 
vapaaseen itseilmaisuun. Sen tarkoitus on tehdä oppilaalle tutuksi nykytaiteen 
ilmaisukeinoja aina kehollisuudesta teknologisiin ratkaisuihin. Oppilas saa 
kokemuksia omasta taiteellisesta tekemisestä yksin ja ryhmässä sekä oppii 
yhteisötaiteen perusteita sekä oppii arvostamaan omia näkemyksiään. Arttulaiset 
osallistuvat vuosittain yhteisen Stagelle! –esityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
ja lavastukseen – erityisesti näytelmän oheistapahtumien muodossa. 

Tavoitteet: 

vahvistaa oppilaan kykyä itsenäiseen, kriittiseen ja luovaan ajatteluun-
antaa kokemuksia luovasta kuva- ja poikkitaiteellisesta työskentelystä -
vahvistaa oppilaan kykyä työskennellä yksin ja ryhmässä yhteisen päämäärän eteen-
vahvistaa oppilaan yhteisöön kuulumisen tunnetta-

Sisällöt:

nykytaide, mediataide ja yhteisötaide-
työskenteleminen osana luovaa projektia -
oppilaslähtöisiä sisältöjä osana Stagelle! -kokonaisuutta-

Arviointi:

Kiittäen hyväksytty, hyväksytty, hylätty. Opintokokonaisuuden hyväksytysti 
suorittaminen edellyttää aktiivista työskentelyasennetta sekä luovaan projektityöhön 
osallistumista.

DanceMix
DanceMix-tunneilla oppilasta ohjataan löytämään omia tapoja hoitaa fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista terveyttä tanssin avulla. Tunneilla korostuvat ihmisenä 
kasvaminen, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Oppiaineen tunneilla oppilaan on 
otettava huomioon muut oppilaat ja työskenneltävä ohjeiden mukaan. Oppilasta 
ohjataan ja kannustetaan myönteiseen elämänkatsomukseen

Tavoitteet
DanceMix-kurssissa painotetaan tietotavoitteita, taidollisia tavoitteita sekä sosiaalisia 
ja henkisiä tavoitteita. Motorisia perustaitoja ja lajitaitoja eri tanssilajeissa kehitetään 
ja monipuolistetaan. Eri tanssilajien tietoutta lisätään. Tavoitteena on oppilaiden 
säännöllisen liikuntaharrastamisen omaksuminen, yhteistyötaitojen harjaantuminen 
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säännöllisen liikuntaharrastamisen omaksuminen, yhteistyötaitojen harjaantuminen 
ja itsetunnon paraneminen sekä itseilmaisun edelleen kehittäminen tanssin avulla.

Sisällöt
DanceMix-tunnit sisältävät tutustumista erilaisiin tanssilajeihin sekä koreografioiden 
tekoon.
Lajeina mm.  jazz-, street-, hip hop-, break-, show- ja modernia tanssia sekä 
latinotansseja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen tanssilaitosten sekä eri lajien 
asiantuntijoiden kanssa.
DanceMix-tunneilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti eri 
työtapoja. 

Arviointi
Hyväksytty/hylätty. Kurssin arviointi perustuu koko Stagelle!- prosessiin: oppilaan 
aktiiviseen osallisuuteen, kehittymiseen itseilmaisussa omat lähtökohdat 
huomioiden, taitavuus eri tanssilajeissa sekä toimimiseen ryhmän jäsenenä. 
Palautetta annetaan prosessin aikana ja siinä painottuu myös vertaispalautteen 
merkitys.
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12.5.3 Vieras kieli, B2-oppimäärä vuosiluokilla 7-9
11.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät   

12.23.12 B2-kielet
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Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen 
opetuksen tehtävä
Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, 
perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat 
opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu 
kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän 
mukaan voivat opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset oppilaat, 
jotka osallistuvat ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen. Oppilaan 
oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen 
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen 
kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan.

Oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja 
kirjallisuus -opetuksen ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen 
kanssa sekä muiden aineiden opetuksen kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen 
tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan 
merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä ohjata heitä 
arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Lähtökohtana on oppilas 
aktiivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista 
hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi koko koulun toiminnassa hyödynnetään 
koulun kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. 

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan 
koulun ulkopuolella. Opetus tukee ja rohkaisee oppilaita käyttämään omaa 
kieltään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun 
toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri 
oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilaat oppivat viestimään koulun 
oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Oppilaiden omat valinnat, 
osallisuuden kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys ovat 
keskeisiä motivaatiotekijöitä. Kielen opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta 
ja viestinnällisyyttä. 

Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu kaikille niille kielille, joita 
opetetaan oppilaan omana äidinkielenä. Opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteet ja sisällöt on määritelty koko perusopetuksen ajan annettavaa 
kahden vuosiviikkotunnin laajuista oppilaan oman äidinkielen opetusta varten. 
Opetuksen järjestäjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen 
opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia 
oppiaineen tehtävästä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä 
tavoitteista sekä ohjauksesta, erityttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen 
arvioinnista. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma voi olla myös 
kielikohtainen. Kielikohtaisessa Opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet 
määritellään, sisällöt valitaan ja arviointikriteerit asetetaan huomioiden 
opetettavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä. 
Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien 
yhteistyönä. Perusopetuksessa saavutettu oppilaan osaaminen voi vaihdella 
kielittäin. 

OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 7–9
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa 
oppilaiden oman äidinkielen taitoa kunkin kielitaidon mukaisesti. Oppilaat 
tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tulkitsemaan, 
analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde omakieliseen 
kirjallisuuteen ja kertomus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön 
syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden 
osaamistaan sekä hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan erilaisissa 
oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. 
Oppilaiden arvostus omaa äidinkieltä kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä 
käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat omaksuvat tiedonhaluisen 
ja itseohjautuvan tavan opiskella äidinkieltään ja syventävät taitoaan vertailla 
kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taitojaan monipuolisesti. Oppilaat 
omaksuvat keinoja kehittää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyttyä. 
Oppilaat syventävät opiskelumotivaatiotaan yhteistyössä kotien ja 
kieliyhteisön kanssa.

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9
Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen 

Liite 3 Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, 
sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi
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Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen 
tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen 
avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 
kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. 
Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden 
kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 
kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön tapahtumista, 
harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipiteiden ilmaisemista, vertaillaan eri 
kieliyhteisöjen vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia 
vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä omakielisen ympäristön ja median 
mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen 
antamista ja vastaanottamista.

S2 Tekstien tulkitseminen
Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta omakielisiin teksteihin hyödyntämällä 
oppilaiden ehdottamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan 
käyttämään erilaisia lähteitä omakielisten tekstien löytämiseksi. Syvennetään 
tekstin ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan lähteiden luotettavuuden 
arviointia. Tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan 
lukukokemuksia ja tulkintoja teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa ottavien, pohtivien ja ohjaavien 
tekstien tuottamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään 
kirjoittamisprosessin vaiheiden hallintaa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja 
näppäintaitoja. Syvennetään oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteiden 
tuntemusta ja niiden hallintaa omassa tekstissä sekä pohditaan eri sanojen ja 
ilmaisujen merkitysten ja sävyjen vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan tekstejä yksin 
ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutustutaan omakieliseen mediaan ja kulttuuritarjontaan sekä harjoitellaan 
niiden kriittistä tarkastelua. Syvennetään oman äidinkielen keskeisten 
rakenteiden ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen 
kieleen. Hankitaan tietoa myös Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä 
sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Syvennetään eri oppiaineiden käsitteiden ja tekstikäytänteiden tuntemusta. 
Laajennetaan omakielisen tiedonhaun käyttöä kaiken oppimisen tukena.

Oppilaan oppimisen arviointi oppilaan omassa 
äidinkielessä vuosiluokilla 7–9
Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä. 
Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja 
käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on sujuvoitunut ja monipuolistunut. 
Oppilaan tekstilajituntemus on monipuolistunut ja hänen taitonsa tulkita ja 
tuottaa erilaisia tekstilajeja on syventynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa 
opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa 
vahvuuksista ja edistymisestä sekä itsestään oman äidinkielen oppijana ja 
taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 
tukena.

9. vuosiluokan päätteeksi määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut oppilaan oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppilaan oman 
äidinkielen valtakunnalliseen hyvän osaamisen kuvaukseen 9. vuosiluokan 
päättyessä. Osaaminen oppilaan omassa äidinkielessä kehittyy 
kumulatiivisesti. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki hyvän 
osaamisen kuvaukset riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin hyvän osaamisen kuvauksen 
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 
joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Oppilaan oman äidinkielen tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 
sisältöalueet

Laaja-
alainen 
osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja 
arvioimaan omaa toimintaansa niissä

S1 L1, L2

Tekstien tulkitseminen

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
lukuharrastustaan kielitaidon mukaan

S2 L2, L5, L7

T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää 
ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien 
ymmärtämistä ja tulkitsemista

S2 L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan 
käyttää tekstejä ja lukutaitoaan tiedon 
hankkimiseksi, elämysten saamiseksi sekä 
keskustelemaan teksteistä erilaisissa 
viestintäympäristöissä 

S2 L1, L2, L4

Tekstien tuottaminen

T5 rohkaista oppilasta kehittämään 
teksteissään omaa ilmaisuaan sekä auttaa 
oppilasta vahvistamaan positiivista 
suhtautumista kirjoittamiseen

S3 L2, L5

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja 
monipuolistamaan kirjoittamisen taitoa sekä 
syventämään tekstilajien tuntemusta 

S3 L1, L2

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia 
tekstejä

S3 L1, L2, L7

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta pohtimaan omaa kielellistä 
ja kulttuurista identiteettiä sekä oman 
äidinkielen käyttöä, merkitystä ja asemaa 
osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä 
hyödyntämään erikielistä mediaa ja 
kulttuuritarjontaa

S4 L1, L2, L7

kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen 
erilaisia rekistereitä, esimerkiksi puhutun ja 
kirjoitetun kielen eroja sekä kielen käyttöä eri 
tilanteissa

S4 L2, L4

T9 ohjata oppilasta syventämään tietojaan 
äidinkielen keskeisistä rakenteista ja 
analysoimaan niitä

S4 L2, L4, L5

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T10 auttaa oppilasta kehittämään taitoa 
käyttää äidinkieltään tiedonhaussa ja 
tiedonkäsittelyssä eri oppiaineissa ja 
ympäristöissä

S5 L1, L4, L6

Hyvän osaamisen (arvosanan 8) kuvaus oppilaan oman 
äidinkielen opetuksessa 9. vuosiluokan päättyessä 
Opetuksen tavoite Sisältö-

alueet
Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen

T1 ohjata oppilasta 
edistämään taitoa toimia 
erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
ja arvioimaan omaa 
toimintaansa niissä

S1 Vuorovaikutu
stilanteissa 
toimiminen 

Oppilas osaa toimia 
monenlaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
ja pystyy arvioimaan 
toimintaansa niissä

Tekstien tulkitseminen

T2 kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan 
lukuharrastustaan 
kielitaidon mukaan

S2 Lukuharrastu
ksen 
monipuolistu
minen

Oppilas on 
monipuolistanut 
lukuharrastustaan.

T3 innostaa oppilasta 
kehittämään erittelevää ja 

S2 Erittelevä ja 
kriittinen 

Oppilas osaa lukea 
tekstejä käyttäen joitakin 
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kehittämään erittelevää ja 
kriittistä lukutaitoa sekä 
erilaisten tekstien 
ymmärtämistä ja 
tulkitsemista

kriittinen 
lukutaito sekä 
tekstien 
ymmärtämine
n ja 
tulkitseminen

tekstejä käyttäen joitakin 
lukutapoja sekä 
ymmärtää sisällön 
ydinasiat, mielipiteet 
perusteluineen ja pystyy 
tekemään jossakin 
määrin havaintoja kielen 
ja kuvien keinoista 
teksteissä.

T4 ohjata oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
käyttää tekstejä ja 
lukutaitoaan tiedon 
hankkimiseksi, elämysten 
saamiseksi sekä 
keskustelemaan 
teksteistä erilaisissa 
viestintäympäristöissä

S2 Taito 
hyödyntää 
tekstejä ja 
lukutaitoa 
sekä taito 
keskustella 
teksteistä 
erilaisissa 
viestintäympä
ristöissä

Oppilas osaa käyttää 
erilaisia tekstejä ja 
lukutaitoaan tiedon 
hankkimiseksi ja 
elämysten saamiseksi 
sekä osaa keskustella 
erilaisista teksteistä 
kysyen, tiivistäen, 
kommentoiden ja pohtien 
tekstien yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa erilaisissa 
viestintäympäristöissä.

Tekstien tuottaminen

T5 rohkaista oppilasta 
kehittämään teksteissään 
omaa ilmaisuaan sekä 
auttaa oppilasta 
vahvistamaan positiivista 
suhtautumista 
kirjoittamiseen

S3 Tekstien 
tuottaminen 
ja ilmaisu

Oppilas osaa tuottaa 
saamenkielistä tekstiä 
käyttäen monipuolisia 
ilmaisuja.

T6 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan ja 
monipuolistamaan 
kirjoittamisen taitoa sekä 
syventämään tekstilajien 
tuntemusta

S3 Sujuva ja 
monipuolinen 
kirjoittamisen 
taito 

Oppilas kirjoittaa 
sujuvasti ja selkeästi 
käsin ja hän on 
omaksunut tarvittavia 
näppäintaitoja.

T7 kannustaa oppilasta 
tuottamaan kertovia, 
kuvaavia, ohjaavia, 
kantaa ottavia ja pohtivia 
tekstejä

S3 Taito tuottaa 
eri tekstilajeja 
edustavia 
tekstejä

Oppilas pystyy laatimaan 
ohjatusti kertovia, 
kuvaavia, kantaa ottavia, 
pohtivia ja ohjaavia 
tekstejä siten, että tekstiä 
on helppo ymmärtää.

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta 
pohtimaan kielellistä ja 
kulttuurista identiteettiä 
sekä äidinkielen käyttöä, 
merkitystä ja asemaa 
osana erilaisia 
kieliyhteisöjä sekä 
hyödyntämään erikielistä 
mediaa ja 
kulttuuritarjontaa

S4 Kulttuuritietoi
suuden 
kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla 
kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin sekä 
äidinkielten merkitystä ja 
oman äidinkielen 
asemaa muiden kielten 
joukossa. Oppilas osaa 
hyödyntää erikielistä 
mediaa ja 
kulttuuritarjontaa.

T9 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan kielen 
erilaisia rekistereitä, 
esimerkiksi puhutun ja 
kirjoitetun kielen eroja 
sekä kielen käyttöä eri 
tilanteissa

S4 Kielitietoisuu
den 
kehittyminen

Oppilas tunnistaa kielen 
eri rekistereitä, puhutun 
ja kirjoitetun kielen eroja 
sekä kielen tilanteista 
käyttöä.

T10 ohjata oppilasta 
syventämään tietojaan 
äidinkielen keskeisistä 
rakenteista ja 
analysoimaan niitä

S4 Keskeisten 
rakenteiden 
tuntemus ja 
käyttö

Oppilas tuntee oman 
äidinkielen keskeiset 
rakenteet ja osaa käyttää 
niitä.

Kielen käyttö kaiken 
oppimisen tukena

T11 auttaa oppilasta 
kehittämään taitoa 
käyttää äidinkieltään 
tiedonhaussa ja 
tiedonkäsittelyssä eri 
oppiaineissa ja 
ympäristöissä

S5 Omakielinen 
tiedonhaku 

Oppilas osaa käyttää 
omaa äidinkieltään 
tukena opiskelussa ja 
tiedonhaussa.
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TODISTUKSET
Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus 
perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opiskelusta. 
Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio 
tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten 
noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä 
todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle 
annetaan erillinen osallistumistodistus.
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Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, 
arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 
kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää 
tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, 
miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat 
oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. 
Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee 
ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, 
opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja 
tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää 
ja yhdistävää osaamista. 

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan 
osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine rakentaa 
osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja 
menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehittymiseen 
vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään 
että erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja 
ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava 
palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin 
asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. 

Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista 
osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden merkitys. 
Kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden 
yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän 
mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea 
ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen 
yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan 
edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista 
oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat 
vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä 
arvostamaan itseään. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 
13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksittain. Tavoitteet on 
otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten 
sisältöalueiden määrittelyssä.  Oppiainekuvauksissa 
osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen 
osaamiseen. 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty 
luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 
painottuvat vuosiluokilla 1-2. 

Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa 
ja sitä edeltävässä varhaiskasvatuksessa sekä 
perusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. 
Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen 
vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja 
arvostamiseen, oman identiteetin muotoutumiseen sekä 
kestävään elämäntapaan. Alusta lähtien on tärkeätä, että 
koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovaikutteisen ja 
kannustavan yhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa 
kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Kestävään 
elämäntapaan koulu kasvattaa eniten omalla 
esimerkillään. Kestävän elämäntavan edistämisessä 
korostuvat erityisesti yhdessä toimimisen taidot, 
lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden 
havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Laaja-alainen oppiminen
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havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja 
luontosuhteen vahvistaminen.

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty 
luvussa 3. Tässä tuodaan esiin, mitkä tavoitenäkökulmat 
painottuvat vuosiluokilla 3-6.

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

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty 
luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 
painottuvat vuosiluokilla 7-9.

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle 
vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Toisaalta 
oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan 
haasteet lisääntyvät. Koulu voi parhaimmillaan tarjota 
yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen 
merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa 
kehitystä että ympäröivää maailmaa.  Erityisen tärkeätä on 
luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja 
onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta 
tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja 
näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa. 

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja 
hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilaiden 
kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. 
Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja 
teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri 
ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä 
elämäntapa käytännössä merkitsee.

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa 
oppiaineissa kullekin oppiaineelle luontevalla tavalla. 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja 
toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti 
laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yleinen

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun 
osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. 
Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat 
hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he 
oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, 
muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja 
ideoita. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi 
rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti 
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen 
perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä 
tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja 
keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen 
kehittymistä.

Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan 
itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia 
uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja 
ristiriitaisen tiedon äärellä olemiseen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa 
ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän 
kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä innostetaan 
etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä 
sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan.  
Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. 
Koulun muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat 
saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen, 
jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua. 

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja 
vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen 
sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. 
Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että 
oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään 
näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää 
kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen. 
Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut 
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät 
oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan 
ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja 
eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat 
oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita 
ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan 
kokonaisuuksia.  

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa 
oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Oppimaan 
oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan 
ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, 
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ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, 
suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä 
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä 
opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan 
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen 
perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja 
elinikäiselle oppimiselle. 

Vuosiluokat 1-2

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat 
kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, 
oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, 
mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita 
kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään 
tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja 
kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä 
tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja 
tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja 
kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä 
vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. 
Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan 
havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla 
joskus ristiriitaista ja epäselvää. 

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden 
asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. 
Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä 
sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, 
tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan 
onnistumisistaan. Heidän kanssaan keskustellaan 
opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan 
ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen merkitys. 

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat 
ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen 
sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan 
satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, 
taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen 
avulla. 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 3-6

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja 
hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten 
kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja 
apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehittyvät oppilaiden 
edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia 
näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua 
vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita 
ohjataan huomaamaan asioiden välisiä 
vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä 
kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla 
pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Oppilaita 
ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella 
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ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella 
tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai 
intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. 
Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä 
ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään 
monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn 
taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja 
päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, 
kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin 
työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 
kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien 
rajojen ylittämiseen.

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa 
opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle 
luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin 
opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden 
asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia 
harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan 
säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen 
sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.  
Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä 
tavoitteita ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan 
niistä huoltajiensa kanssa. 

Vuosiluokat 7-9

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia 
oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista 
tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita 
kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien 
tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman 
työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. Heitä 
ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja 
opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä tietoisesti. 
Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja 
keskittyneisyytensä ylläpitämiseen sekä ohjausta 
teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen 
opiskelussaan.

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja 
näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan 
koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää 
oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään asioita 
toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia 
ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen 
tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen 
erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan 
tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen 
merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus 
tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, 
hakea monipuolisesti tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa 
asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan 
käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja 
luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia 
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luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia 
näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. 
Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja 
kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia 
itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen 
sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja 
keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten 
systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä 
tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä 
sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät 
eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja 
luomalla uusia oivalluksia.

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen 
työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden 
tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös 
oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden 
tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja 
työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita 
autetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä 
mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään valintansa 
perustellusti omia taipumuksiaan ja kiinnostuksen 
kohteitaan arvostaen. 
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Oppimaan 
oppiminen

Oppijat eivät osaa 
kertoa, mitä heidän 
on opittava ja miksi. 
He tarvitsevat 
opettajan tukea 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
Oppija tarvitsee 
merkittävästi 
opettajan tukea 
oman 
oppimisprosessinsa 
reflektoinnissa 
huomatakseen 
mikä edistää 
oppimista ja mikä ei 
edistä.

Tarkoituksenmukaisella  
ohjauksella oppijat 
osaavat tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  tietonsa 
ja taitonsa . Oppija 
tunnistaa ohjattuna, 
mitä täytyy oppia 
seuraavaksi ja miksi.  
Oppija osaa yhdessä 
opettajan kanssa valita 
seuraavan 
oppimisaiheen, joka 
vasta hänen oppimisen 
tarpeitaan . Oppijat 
oppivat näkemään, että 
virheistä ja 
palautteesta oppii.

Oppijat osaavat 
tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  tietonsa 
ja taitonsa.  Oppija 
tunnistaa , mitä täytyy 
oppia ja miksi. Oppija 
osaa vähäisellä tuella  
valita seuraavan 
oppimisaiheen , luoda 
ja suunnitella 
oppimisprojektin joka 
vastaa hyvin hänen 
oppimistarpeitaan. 
Oppijat kokevat 
palautteen 
mahdollisuutena  ja 
käyttävät sitä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijat ovat taitavia 
havaitsemaan, mitä 
heidän täytyy oppia 
seuraavaksi, löytämään 
tai luomaan itselleen 
oppimismahdollisuuksia
.  Oppimisprosessin 
aikana oppijat 
reflektoivat miten hyvin 
heidän rakentamansa 
tiedot ja taidot 
vastaavat oppimisen 
tavoitteita.  He osaavat 
hankkia palautetta 
tarvittaessa ja   
muokata toimintaansa 
tai suunnitella sen 
paremmin edistämään 
oppimistaan.

Oppijat ovat erittäin 
taitavia löytämään ja 
luomaan omia 
oppimismahdollisuuksia, 
joissa opitaan elämässä 
tarvittavia ydinosaamista 
ja taitoja. Oppijat luovat 
ympäröivän maailman 
kannalta merkityksellisiä 
ratkaisuja.  Oppijat 
keräävät palautetta 
aktiivisesti 
ymmärtääkseen miten  
heidän  ajatusmallinsa ja 
tapansa opiskella auttaa 
heitä kehittymään.  

Tieto- ja 
viestintä-
teknologian 
hyödyntäminen

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
oppimisessaan. 
Toiminta on 
kuitenkin 
pinnallisella tasolla 
eikä tarjoa oppilaille 
mahdollisuuksia 
palautteen 
vastaanottamiseen 
tai reflektointiin.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
palautteen 
vastaanottamiseen ja 
reflektioon. Toiminta on 
sellaista, mitä ei voisi 
tehdä ilman 
teknologian apua ja 
palautteen 
vastaanottaminen on 
tehokkaampaa tai 
nopeampaa. Oppijat 
eivät ole ymmärtäneet, 
että teknologia tuo 
lisäarvoa oppimiseen.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantaakseen 
palautteen 
vastaanottamista ja 
reflektointia. Oppijat 
kokevat, että 
teknologia tuo 
lisäarvoa oppimiseen. 
Oppilaat eivät osaa 
perustella, miten ja 
miksi tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttoi heitä.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia on 
auttanut heitä 
vastaanottamaan 
palautetta ja 
reflektoimaan. Heillä on 
taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Oppijat hyödyntävät tieto-
ja viestintäteknologiaa 
koko oppimistehtävän 
ajan. He osaavat 
vastaanottaa palautetta ja 
parantavat siten 
oppimisensa tehokkuutta, 
laatua ja merkitsevyyttä. 
Oppijat osaavat 
perustella, kuinka käytetty 
teknologia auttaa heitä 
oppimisessa. Toiminta on 
sellaista, että oppijat eivät 
olisi voineet tehdä sitä 
ilman tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntämistä. Oppijoilla 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Sisukkuus, 
määrätietoisuus 
ja sinnikkyys

Oppijat lannistuvat 
tai luovuttavat, kun 
he kohtaavat 
oppimisessaan 
haasteita, 
odottamattomia 
ongelmia tai 
kielteistä palautetta. 
Tämä vaikuttaa 
merkittävästi heidän 
työskentelyynsä.

Oppijat tarvitsevat 
tukea ja rohkaisua, kun 
he kohtaavat 
takaiskuja, kielteistä 
palautetta tai haasteita. 
He osoittavat merkkejä 
sisukkuudesta, 
määrätietoisuudesta ja 
sinnikkyydestä, mutta 
hukkaavat 
innostuksensa 
nopeasti.

Oppijat osoittavat 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuri takaisku 
tai kielteinen palaute 
voi kuitenkin lannistaa 
heidät. He selviävät 
pienistä haasteista. 
Oppijat osaavat 
tarpeen mukaan 
tauottaa ja muokata 
oppimisprosessiaan, 
kunnes pääsevät 
haluamaansa 
lopputulokseen.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuren 
takaiskun sattuessa 
oppijat osaavat tauottaa 
ja muokata 
oppimisprosessiaan. He 
lähestyvät ongelmaa 
määrätietoisesti, 
kunnes löytävät 
ratkaisun. Oppijat 
osaavat perustella 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen 
oppimisessaan.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä. Työskentely 
sujuu haasteista 
huolimatta. Oppijat 
osaavat tukea myös toisia 
oppijoita 
vastoinkäymisissä. 
Oppijat osaavat hankkia 
ja vastaanottaa palautetta 
ja käyttävät sitä 
oppimisen 
vahvistamiseen. Oppijat 
ymmärtävät sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden merkityksen 
elämälle, oppimiselle, 
muutokselle, työelämälle 
ja kansalaisuudelle.

Itseohjautuvuus 
ja vastuu 
oppimisesta

Oppijat vaativat 
työskentelyynsä 
ohjausta ja 
struktuuria 
jokaisessa tehtävän 
vaiheessa. He eivät 
kykene itse 
luomaan 
suunnitelmaa 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Oppijat kehittävät 
taitojaan työnsä 
suunnittelemisessa, 
valintojen tekemisessä 
sekä oppimiseen 
liittyvässä 
päätöksenteossa. 
Oppijat lähestyvät 
ratkaistavaa ongelmaa 
kysymällä kysymyksiä: 
mitä, miten, milloin, 
kuka ja missä. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
tehtävän aloittamisessa 
ja suurissa 
vastoinkäymisissä.

Oppijat osaavat ottaa 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
tarvitsevat toisinaan 
tukea, kun he 
suunnittelevat 
lähestymistapaansa 
ongelmaan, reflektoivat  
oppimaansa tai 
kehittävät työnsä 
laatua.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden 
taidot ja he ottavat 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat edetä 
määrätietoisesti kohti 
oppimistavoitetta ja 
tehdä tärkeitä päätöksiä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden taidot 
ja he ottavat vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat perustella, 
kuinka itseohjautuvuus 
auttaa heitä tekemään 
tärkeitä ratkaisuja. 
Oppijat ymmärtävät 
oppimisen olevan tärkeä 
osa elämää.

Kommentoi: Kirjaa 
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Globaali 
näkökulma

Oppijoiden näkökulma 
asioihin on 
paikallisella tai 
korkeintaan 
kansallisella tasolla. 
He osoittavat vähän 
kiinnostusta ihmisiin 
tai asioihin lähipiirinsä 
ulkopuolella.

Oppijat osoittavat 
kiinnostusta globaaleihin 
asioihin. He kykenevät 
tarkastelemaan asioita 
useasta näkökulmasta. 
Tavoitteena on 
ymmärtää syitä ja 
seurauksia.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
globaaleista asioista, 
mm. 
oikeudenmukaisuudest
a ja kestävästä 
kehityksestä. Heillä on 
käsitys globaaleista 
vastakkainasetteluista: 
sodasta ja rauhasta, 
riippuvuussuhteista, 
epätasa-arvosta ja 
epäoikeudenmukaisuu
desta.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
globaalien ilmiöiden 
pohtimisesta ja 
kehittämisestä sekä 
yksilöinä että osana 
yhteisöä. He 
ymmärtävät paikkansa 
maailmassa ja että 
globaali näkökulma on  
tärkeä kaikille 
riippumatta 
asuinpaikasta.

Oppijat ajattelevat ja toimivat 
globaaleina kansalaisina. 
Heillä on usko siihen, että 
ihmisen teoilla on merkitystä 
ja he toimivat aktiivisesti 
edistääkseen asioita.

Maailman-
katsomus

Oppijoiden on vaikea 
ymmärtää ja hyväksyä 
erilaisia poliittisia, 
taloudellisia ja 
uskonnollisia 
katsomuksia.

Oppijat osoittavat 
kiinnostusta omaa 
identiteettiään ja 
kulttuuriaan kohtaan. He 
ymmärtävät joitain 
kulttuurisia eroja. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
ymmärtääkseen ja 
hyväksyäkseen muut 
katsomukset.

Oppijoille on kehittynyt 
käsitys omasta 
identiteetistään ja 
kulttuuristaan. He 
ymmärtävät, kuinka se 
vaikuttaa heidän 
maailmankatsomuksee
nsa. Oppijat tarvitsevat 
tukea arvostaakseen 
muita katsomuksia.

Oppijat välittävät 
aidosti maailmasta ja 
ihmisistä. He ova 
kiinnostuneita eri 
kulttuureista ja 
maailmankatsomuksist
a. Kiinnostuksen 
pohjana on vahva 
tietoisuus omasta 
kulttuurista.

Oppijat osaavat peilata omaa 
maailmankatsomustaan, kun 
he pohtivat globaaleja 
arvokysymyksiä.

Ihminen ja 
kestävä 
kehitys

Oppijat eivät ymmärrä 
tai välitä 
ympäristöasioista. 
Heidän mielestään 
ongelmat ovat 
joidenkin toisten 
ongelmia.

Oppijat ymmärtävät, että 
jokaisen ihmisen teot 
vaikuttavat ympäristöön. 
Tuettuina he pystyvät 
suunnittelemaan näihin 
haasteisiin liittyviä 
ratkaisuja. Oppijat ovat 
kiinnostuneita omasta 
ympäristöstään.

Oppijat ymmärtävät 
ympäristöasioita sekä 
inhimillisestä että 
globaalista 
näkökulmasta. He 
osaavat hyödyntää 
ymmärrystä 
oppimiseensa ja 
tekemiinsä 
ratkaisuihin.

Oppijat ymmärtävät 
ympäristöasioita sekä 
inhimillisestä että 
globaalista 
näkökulmasta. He 
osaavat tehdä 
ratkaisuja kestävän 
kehityksen hengessä 
siten, että ratkaisut 
vaikuttavat maailmaan 
ja ihmisiin.

Oppijoilla on vahva näkemys 
kestävästä kehityksestä ja 
sen tärkeydestä. He 
sisällyttävät tämän ajattelun 
heidän oppimiseensa. 
Oppijat osaavat painottaa 
ympäristöä ja ihmisyyttä 
edistäviä tekoja.

Tieto- ja 
viestintäte
knologian 
hyödyntäm
inen

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käsitellessään 
kansalaisuuteen 
liittyviä aiheita. 
Hyödyntäminen on 
kuitenkin pinnallisella 
tasolla eikä sillä ole 
merkittävää vaikutusta 
ymmärryksen 
kehittymiseen tai 
oppimisprosessin 
laatuun.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
oppiakseen 
kansalaisuuteen liittyviä 
asioita. Hyödyntäminen 
on sellaista, että samaa 
asiaa ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Oppijat tutkivat 
kansalaisuuteen liittyviä 
tietoja, mutta eivät 
kykene parantamaan 
oppimisprosessinsa 
laatua.

Oppijat tuovat tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla oppimiseensa 
kansalaisuuteen 
liittyviä elementtejä. He 
käyttävät tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kohdentaakseen 
ratkaisunsa 
monikulttuuriselle 
yleisölle. Ratkaisut 
edistävät 
kansalaisuutta.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia 
on tuonut heidän 
oppimiseensa lisäarvoa 
kansalaisuuden 
näkökulmasta. He 
kykenevät luomaan 
kansalaisuuden 
kannalta merkittäviä ja 
sitä edistäviä 
ratkaisuja.

Oppijat hyödyntävät tieto- ja 
viestintäteknologiaa koko 
oppimistehtävän ajan. 
Teknologian avulla he 
syventävät kansalaisuuden 
näkökulmaa oppimisessaan. 
Oppijat kykenevät 
perustelemaan, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia tuo 
oppimiseen lisäarvoa ja mikä 
on sen vaikutus 
kansalaisuuteen. Oppijoilla 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Kansalaisu
utta 
edistävä 
ongelmanr
atkaisu

Oppijat kokevat 
kansalaisuuteen 
liittyvät teemat 
vaikeasti 
lähestyttävinä. He 
tukeutuvat 
strukturoituihin ja 
tuttuihin 
tehtävämalleihin.

Oppijoilla on halu ratkoa 
avoimia kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia. He 
tarvitsevat tukea 
päästäkseen tehtävässä 
alkuun.

Oppijoille osaavat 
ratkaista avoimia ja 
kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia. He 
tarvitsevat pientä tukea 
päästäkseen 
tehtävässä alkuun. He 
kykenevät löytämään 
kansalaisuuteen 
liittyvistä asioista 
monia tulkintoja.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
kansalaisuuteen 
liittyvien ongelmien 
ratkaisemisesta. 
Ongelmat ovat 
luonteeltaan sekä 
paikalliseen että 
globaaliin 
kansalaisuuteen 
liittyviä. Ongelmat ovat 
luonteeltaan avoimia ja 
oppijat kykenevät 
löytämään niihin monia 
tulkintoja.

Oppijat kokevat avoimien 
kansalaisuuteen liittyvien 
ongelmien ratkaisemisen 
mieluisaksi. Ratkaisuissaan 
he luovat uusia näkökulmia 
kansalaisuuteen.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yleinen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, 
kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti 
moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja 
monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät 
ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista 
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja 
ilmaista itseään ja näkemyksiään. 

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön 
kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen 
sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen 
ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat 
tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen 
kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, 
uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.  Heitä 
kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja 
paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan 
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti 
myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan 
tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset 
vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media 
muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita 
ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. 
Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä 
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia 
erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. 
Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä 
sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat 
mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja 
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, 
muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja 
huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.  

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua 
esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan 
eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan 
ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista. 
Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti 
ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja 
arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta 
ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan 
vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä 
yhteistyötä tehden.

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia 
vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. 
He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan 
itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. 
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja 
taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla 
kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä 
ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on 
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ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on 
oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja 
muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja 
liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. 
Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia 
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja 
hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden 
ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 
Koulutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja 
kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään 
toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri 
ilmenemismuodoista. 

Vuosiluokat 1-2

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)  

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, 
leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja 
koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella 
toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita 
kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja 
hyviin tapoihin.

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja 
yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä 
tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan 
mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä 
taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada 
kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia 
yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi 
vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien 
sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat 
heidän elämässään ja toiminnassaan. 

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen 
merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja 
käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja 
koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan 
monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja 
ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, 
seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, 
mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä 
rakentelun ja muiden käden töiden keinoin.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 3-6

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, 
kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä 
juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja 
paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan 
kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä 
kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja 
moninaisuuteen.  Oppilaita ohjataan tuntemaan ja 
arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden 
kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea 
ja tulkita taidetta ja kulttuuria. Mediakulttuurin analysointi ja 
median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä 
vuosiluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan tuntemaan 
ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys 
yhteiskunnassa ja maailmassa; erityisesti perehdytään 
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yhteiskunnassa ja maailmassa; erityisesti perehdytään 
Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen. 

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja 
ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Heille 
järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön 
ja erilaisten toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. 
Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja 
taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla 
kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen 
vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja 
hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita 
ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan 
asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia 
tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, 
kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden 
taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja 
hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja 
näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen.

Vuosiluokat 7-9

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin 
muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, 
joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita 
ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus 
lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä 
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja 
katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä 
pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien 
vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään 
suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita 
ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan keskeisiin 
ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen ja 
toteutumiseen maailmassa. 

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia 
viestejä, tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja 
sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä 
arvoja. Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vaikutuksia 
opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan 
monipuolisesti ja osallistutaan sen ylläpitoon ja 
uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja 
tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja oppivat 
huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen 
hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia tilaisuuksia 
ilmaista kulttuurista osaamistaan ja vaikuttaa esimerkiksi 
taiteen keinoin. 

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan 
vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen yhteistyöhön 
liittyvien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva 
avartuu ja taito käydä dialogia kehittyy. Oppilaat 
harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja 
toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa 
esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita 
ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan 
kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä 
noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan 
ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Heitä ohjataan myös 
arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään 
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arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään 
sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden 
ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti 
mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaita 
kannustetaan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja 
nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista. 
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Yhtenäinen viestintä Oppijoiden 
kommunikaatio 
ei ole 
yhtenäistä.Se 
keskittyy yhteen 
viestintämuotoon 
(mm. kirjallinen, 
verbaalinen tai 
visuaalinen)

Oppijat alkavat 
ymmärtää erilaisten 
viestintämuotojen ja -
työkalujen tuoman 
lisäarvon. He 
tarvitsevat 
toiminnalleen paljon 
tukea. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
keskittyy useampaan 
viestintämuotoon. 
Viestintä ei 
kuitenkaan ole ehjä 
kokonaisuus.

Oppijat ymmärtävät 
erilaisten 
viestintämuotojen ja -
työkalujen tuoman 
lisäarvon. He 
osaavat valita 
tilanteeseen sopivan 
viestintämuodon ja -
työkalun. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Oppijat osaavat valita 
monipuolisia 
viestintämuotoja ja -
työkaluja. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.Siinä 
käytetään onnistuneesti 
useita viestintämuotoja.

Oppijat osaavat selkeästi 
perustella 
viestintämuotoihin ja -
työkaluihin liittyvät 
valintansa. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Viestintä 
erityisyleisölle

Oppijat eivät 
osaa asettaa 
itseään yleisönsä 
asemaan. 
Oppijat käyttävät 
viestintämuotoja 
ja -työkaluja, 
jotka ovat heille 
itselleen 
tutuimpia.

Oppijat osaavat 
muokata 
viestintäänsä yleisön 
tarpeiden ja tilanteen 
mukaan. Oppijat 
osaavat valita 
tarkoituksenmukaisest
i esitys- ja puhetavan, 
viestintämuodon 
sekä -työkalut. Oppijat 
tarvitsevat paljon 
tukea viestinnän 
suunnitteluun.

Oppijat ymmärtävät, 
kuinka yleisö voi 
viestinnässä olla 
erilainen. He osaavat 
rakentaa viestintänsä 
niin, että yleisö 
ymmärtää sen 
halutulla tavalla.

Oppijat käyttävät aikaa 
yleisönsä ja olosuhteiden 
tunnistamiseen ennen 
kuin he suunnittelevat 
viestintää. Oppijat 
ymmärtävät, että eri 
henkilöt ymmärtävät 
viestinnän eri tavoin. 
Oppijoilla on käsitys siitä, 
kuinka viestintää voidaan 
muokataan erilaisille 
yleisöille siten, että se 
tuottaa lisäarvoa 
kuulijoille. Oppijat 
keräävät palautetta 
muokatakseen 
viestintäänsä.

Oppijoilla tiedostavat, 
mikä innostaa, motivoi tai 
vetoaa tiettyyn yleisöön. 
He osaavat käyttää 
tietojaan parantamaan 
viestinsä perillemenoa. 
Oppijoilla on tilannetajua 
siitä, milloin yleisöä voi 
haastaa. Oppijoilla on 
käytössään erilaisia 
strategioita viestinsä 
välittämiseksi.

Monikanavainen 
viestintä

Oppijoiden on 
vaikea viestiä 
muille, mitä he 
ovat tehtävässä 
oppineet. 
Viestintä on 
epäyhtenäistä 
eikä painota 
keskeisiä asioita.

Oppijat osaavat koota 
ajattelunsa 
yhtenäiseksi viestiksi. 
He osaavat rakentaa 
dogitaalisia esityksiä 
käyttäen useampaa 
kuin yhtä 
viestintämuotoa, 
esimerkiksi kuvia, 
videokuvaa, 
äänimaisemia ja 
puhetta.

Oppijat sisällyttävät 
useita aiheita, osia 
tai näkökulmia 
tuottamaansa 
sisältöön. He 
yhdistävät sisällön 
ehjäksi 
kokonaisuudeksi 
analysoimalla ja 
yhdistelemällä tietoa. 
He osaavat käyttää 
useita 
viestintämuotoja 
välittääkseen 
viestinsä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Oppijat osaavat käyttää 
useita strategioita 
kootakseen tietonsa 
yhdeksi ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi. He 
hyödyntävät tilanteeseen 
sopivia työkaluja, 
välittääkseen viestintä 
parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Oppijat ymmärtävät, että 
viestintä on ehjä 
kokonaisuus, joka 
koostuu yhdistetyistä 
osista. He ymmärtävät 
viestin ytimen ja osaavat 
valita sen välittämiseen 
sopivat viestintämuodot 
ja -työkalut. Oppijat 
hyödyntävät viestinnässä 
yllätystä, juonenkäänteitä, 
tosiasioita, huumoria ja 
käytännöllisiä elementtejä 
saavuttaakseen yleisön 
huomion ja välittääkseen 
viestinsä tehokkaasti.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologi
aa 
viestinnässään. 
Se ei kuitenkaan 
paranna 
viestinnän 
laatua, 
saavutettavuutta 
tai tehoa 
työskentelyssä 
tai yleisön 
kannalta.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
viestinnässä tavoilla, 
joita ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
tekee viestinnästä 
tehokkaampaa, 
nopeampaa tai 
kohdistaa sen 
laajemmalle yleisölle. 
Viestinnän laatu ei ole 
kuitenkaan 
merkittävästi 
parantunut.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantamaan 
viestinnän tehoa ja 
laatua. Tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttaa 
mukauttamaan 
viestin halutulle 
yleisölle, niin että 
heidän 
ymmärryksensä 
viestin merkityksestä 
paranee.

Oppijat osaavat selkeästi 
perustella, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa viestintää sekä 
prosessin että viestin 
vastaanottamisen 
kannalta. Tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla viesti jää 
paremmin yleisön 
mieleen.

Oppijat hyödyntävät tieto-
ja viestintäteknologiaa 
monipuolisesti koko 
oppimistehtävän ajan. 
Viestinnän teho, 
saavutettavuus ja laatu 
paranevat sekä 
työskentelyn että yleisön 
näkökulmista. Oppijat 
osaavat perustella 
tarkasti, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa yleisön 
vastaanottokykyä. Oppijat 
osaavat soveltaa 
oppimaansa myös muihin 
tehtäviin.

Viestinnän 
parantaminen

Oppijat 
työskentelevät 
yhdessä ilman 
reflektiota 
viestinnästä ja 
sen 
toimimisesta. 
Oppijat eivät 
suunnittele 
viestintää vaan 
se tapahtuu 
itsestään.

Oppijat noudattavat 
viestinnässään 
sovittua 
suunnitelmaa. 
Tuettuina he 
kykenevät 
reflektoimaan 
viestintäprosessiaan 
sekä oppimaan 
onnistumisista ja 
haasteista. Oppijat 
osaavat kehittää 
toimintaa oppimansa 
perusteella 
paremmaksi.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita ja 
kehittää 
viestintäänsä. 
Viestintätaidot 
kehittyvät jatkuvasti.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita, kehittää 
ja reflektoida 
viestintätaitojaan. Oppijat 
osaavat ennakoida 
viestintäprosessin 
haasteita. He löytävät 
tapoja parantaa toimintaa 
myös erilaisissa ryhmissä 
ja oppiainerajat ylittävissä 
tehtävissä.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat osaavat 
luonnollisesti rakentaa 
työskentely-ympäristön, 
jossa on synergiaa, jossa 
syntyy uusia ajatuksia ja 
jossa viestinnän esteet 
ovat vähäisiä.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 

Ydintaito – viestintä - ja vuorovaikutustaidot

   Laaja-alaisuus Sivu 483    



Tiedon ja perusteluiden 
arviointi

Oppijat osaavat 
löytää tietoa 
määrätystä 
aiheesta. He eivät 
kykene arvioimaan 
tiedon 
luotettavuutta tai 
soveltuvuutta. 
Oppijoilla on 
puutteita 
argumentoinnissa, 
perustelemisessa 
sekä loogisessa 
päättelyssä.

Oppijoilla on hyvät 
tiedonhankintataid
ot. He kykenevät 
valikoimaan tietoa, 
rakentamaan 
yhtenäisiä 
kokonaisuuksia 
sekä löytämään 
asiayhteyksiä. 
Oppijat tarvitsevat 
tukea ja ohjausta 
tiedonhaussa.

Oppijoilla on kyky 
tunnistaa yhteyksiä 
asioiden, teemojen 
ja prosessien välillä. 
He osaavat 
tunnistaa 
perusteettomat 
väitteet, loogiset 
virheet, huonot 
perustelut sekä 
kumoamaan heikot 
johtopäätökset. 
Oppilaan voi olla 
vaikea tulkita ja 
kuvailla omaa 
ajatteluprosessiaan.

Oppijat ovat taitavia 
tulkitsemaan, onko tieto 
luotettavaa, tarpeellista tai 
hyödyllistä. He osaavat 
arvioida päättelyketjuja ja 
tunnistaa perusteettomat 
väitteet, loogiset virheet, 
huonot perustelut sekä 
kumoamaan heikot 
johtopäätökset. Oppijat 
osaavat tulkita ja kuvailla 
omaa ajatteluaan, mutta 
eivät selkeästi ja 
oivaltavasti.

Oppijat kykenevät 
määrittelemään 
asiayhteyksiä, 
tunnistamaan 
päättelyketjuja sekä 
löytämään suhteita 
asioiden väliltä. 
Oppijat kykenevät 
rakentamaan uusia 
merkityksiä 
löytämänsä tiedon 
perusteella sekä 
luovimaan 
informaatiotulvassa.

Yhteyksien luominen ja 
päättelyketjujen 
tunnistaminen

Oppijat  
tunnistavat 
yksinkertaisia 
päättelyketjuja ja 
asioiden 
yhteyksiä, kun 
niitä korostetaan. 
Oppijat eivät 
kuitenkaan 
tunnista yhteyksiä 
teemojen välillä tai 
oppiainerajojen yli.

Oppijat osaavat 
etsiä tietoa 
monipuolisista 
lähteistä ja eri 
näkökulmista. He 
kykenevät 
rakentamaan 
kokonaisvaltaista 
ymmärrystä 
asioista ja 
käsitteistä. 
Oppilaat 
tunnistavat 
päättelyketjuja ja 
asioiden 
yhteyksiä. He 
näkevät 
kokonaisuuden 
eivätkä vain 
irrallisia osia. 
Oppijat tarvitsevat 
yhä vahvaa tukea 
ja ohjausta.

Oppijat tunnistavat 
yhteyksiä ideoiden, 
teemojen ja 
prosessien välillä. 
He ylittävät 
tulkinnassaan 
laajoja teemoja, 
kuten yhteisöihin, 
kulttuureihin, 
aikakauteeen 
liittyviä tai 
oppiainerajojen yli 
kulkevia asioita.

Oppijat ymmärtävät ja 
osaavat perustella, miksi 
on tärkeää rakentaa 
yhteyksiä eri asioiden 
välillä ja teemojen yli. He 
tietävät toiminnan 
vahvistavan heidän 
ymmärrystään 
verkostoituneesta 
maailmasta.

Oppijat osaavat 
tunnistaa ja rakentaa 
yhteyksiä. He osaavat 
tunnistaa 
päättelyketjuja ja 
asioiden välisiä 
suhteita. Oppijoilla on 
hyvät valmiudet luoda 
uutta ymmärrystä ja 
selvitä 
informaatiotulvassa 
sekä 
verkostoituneessa 
maailmassa.

Merkityksellinen tiedon 
rakentaminen

Oppijat saattavat 
olla taitavia tiedon 
käyttäjiä, mutta 
heidän on vaikea 
tuottaa itse 
merkityksellistä 
tietoa. He yrittävät  
tiedon 
rakentamisessa 
miellyttää 
opettajaa 
enemmän kuin 
luoda omaa 
ymmärrystä. He 
tarvitsevat 
suostuttelua ja 
ohjausta.

Oppijat aloittavat 
tehtävän 
pohtimalla, mitä he 
jo tietävät asiasta. 
Tiedon 
rakentamista 
tapahtuu, mutta se 
on varsin 
pinnallisella 
tasolla. Se saattaa 
rajoittua tulkintaan, 
jossa ei ole 
analysointia, 
teemojen 
yhdistelyä tai 
kriittistä arviointia. 
Oppijoiden on 
vielä kehitettävä 
kriittisen ajattelun 
taitojaan ja 
päättelykykyään.

Oppijat löytävät 
erilaisia näkökulmia 
oppimiseen. He 
aktivoivat, arvioivat 
ja rakentavat 
aiempia tietojaan 
asiasta tai ilmiöstä. 
Oppijoilla on hyvät 
tiedon tulkitsemisen 
ja analysoimisen 
taidot. He kykenevät 
rakentamaan 
merkityksellistä 
tietoa, mutta 
yleensä vain yhden 
teeman tai 
oppiaineen alueella. 
Teemojen 
yhdistämisen ja 
tiedon arvioimisen 
taidot ovat vasta 
kehittymässä.

Oppijat osaavat perustella, 
kuinka he rakentavat uutta 
ymmärrystä. He osaavat 
tulkita, analysoida ja 
yhdistellä tietoa tietoa eri 
lähteistä ja useiden 
teemojen alueella. He 
osaavat sitoa oppimansa 
asiat aiempiin tietoihinsa. 
He ovat ymmärtäneet, 
miksi oppiminen on 
tärkeää ja miten se voi 
auttaa heitä 
tulevaisuudessa.

Oppijoilla on vahvat 
ajattelun ja päättelyn 
taidot. He osaavat 
tulkita, analysoida, 
yhdistellä ja arvioida 
tietoa. Tiedon 
rakentaminen on 
laaja-alaista, 
oivaltavaa, 
oppiainerajat 
ylittävää, 
käytännöllistä ja 
kriittistä. Oppijat 
käyttävät taitojaan 
oman 
oppimisprosessinsa 
reflektointiin, 
arviointiin ja 
kehittämiseen.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a, mutta eivät 
kykene 
rakentamaan 
merkityksellistä 
tietoa, uusia 
asiayhteyksiä tai 
tiedon 
soveltamista.

Oppijat käyttävät 
tieto- ja 
viestintäteknologia
n mahdollisuuksia 
rakentaakseen 
uutta tietoa, 
tunnistaakseen 
päättelyketjuja ja 
yhdistääkseen 
tietoa eri lähteistä. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
ei ole kuitenkaan 
syventänyt 
kriittistä ajattelua.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
ongelmanratkaisuss
a, oppiainerajojen 
ylittämisessä sekä 
päättelyketjujen ja 
asiayhteyksien 
tunnistamisessa. He 
osaavat syventää 
kriittistä ajatteluaan 
ja soveltaa 
oppimaansa muihin 
tehtäviin.

Oppijat kykenevät 
perustelemaan kuinka 
tieto- ja 
viestintäteknologian käyttö 
on lisännyt heidän kriittistä 
ajatteluaan sekä 
tehostanut heidän 
oppimistaan joissain 
tehtävän vaiheissa.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kattavasti ja 
tehokkaasti koko 
tehtävän ajan. He 
kykenevät 
syventämään kriittistä 
ajatteluaan. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia on 
vaikuttanut koko 
oppimisprosessiin ja 
uuden ymmärryksen 
rakentumiseen.

Yhteistoiminnallinen 
tiedon rakentaminen

Oppijat osaavat 
itsenäisesti 
rakentaa tietoa. 
Oppijat osaavat 
toimia ryhmässä, 
mutta eivät kykene 
rakentamaan 
tietoa yhdessä.

Oppijat rakentavat 
ryhmässä tietoa. 
Oppijat kokevat 
yhteistyön 
hyödylliseksi.

Edellisen tason 
ominaisuuksien 
lisäksi oppijat 
kehittelevät 
ratkaisuja, joihin 
yhteistyö tuo 
lisäarvoa

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat tekevät 
ryhmässään tehtävän 
kannalta merkittäviä 
ratkaisuja. Oppijat osaavat 
yhdessä valita oppimiseen 
sopivimmat työvälineet. 
Oppijat kokevat, että 
yhteistoiminnallinen 
työskentely auttaa 
monimutkaisten ongelmien 
ratkaisemisessa.

Edellisen tason 
ominaisuuksien 
lisäksi oppijat toimivat 
ryhmässä ilman 
ulkopuolista tukea ja 
ohjeistusta. 
Yhteistoiminta 
parantaa sekä koko 
ryhmä että siihen 
kuuluvien yksilöiden 
oppimista.Ratkaisut 
ovat sovellettavissa 
todelliseen 
maailmaan. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka heidän 
ryhmänsä toiminta 
parantaa yksilöiden 
oppimista.

Käytännön 
ongelmanratkaisu

Oppijat 
tarkastelevat 
ongelmaa 
ainoastaan 

Oppijoille osaavat 
kokeilla erilaisia 
ideoita ja niiden 
toimivuutta. He 

Oppijat kykenevät 
loogiseen 
päättelyyn, 
johtopäätösten 

Oppijat osaavat huomioida 
ongelmanratkaisuun 
vaikuttavia tekijöitä 
monipuolisesti. He 

Oppijat hallitsevat 
kriittisen ajattelun, 
loogisen päättelyn ja 
johtopäätösten 

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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ainoastaan 
yhdestä 
näkökulmasta. He 
eivät onnistu 
muodostamaan 
kuvaa 
kokonaisuudesta. 
Oppijat tarvitsevat 
paljon tukea ja 
ohjausta, jotta he 
pystyvät 
soveltamaan 
ratkaisuaan 
todelliseen 
maailmaan. Sen 
sijaan oppilaat 
osaavat soveltaa 
uutta tietoa 
rajattuun 
ympäristöön.

toimivuutta. He 
ovat omaksuneet 
erilaisia 
soveltamistapoja 
todellisen 
maailman 
ongelmiin. He 
tarvitsevat 
soveltamisessa 
opettajan tukea. 
Tuettuna he 
pystyvät 
soveltamaan 
samaa ratkaisua 
useampaan kuin 
yhteen 
kohteeseen.

johtopäätösten 
tekemiseen ja 
toiminnan 
suunnitteluun. He 
osaavat soveltaa 
oppimistaan muihin 
tilanteisiin ja 
todellisen maailman 
ongelmiin. Erityisesti 
itseään lähellä 
oleviin asioihin.

monipuolisesti. He 
tunnistavat merkityksellisiä 
teemoja, rajoituksia ja 
kriteereitä, jotta ratkaisusta 
saataisiin parempi. Oppijat 
osaavat rakentaa 
oppimansa pohjalta 
suunnitelmia ja 
prototyyppejä, joita 
voidaan testata 
todellisessa maailmassa. 
Oppijat ymmärtävät, miksi 
tiedon soveltaminen on 
tärkeää. He myös 
tunnistavat oman tapansa 
analysoida tietoa ja 
osaavat soveltaa ratkaisua 
muihin tilanteisiin. He 
kykenevät kehittämään 
ratkaisuaan saamansa 
palautteen perusteella. 
Tämä edellyttää virheiden 
myöntämistä ja niistä 
oppimista.

johtopäätösten 
tekemisen 
ongelmanratkaisuun 
liittyen. He reflektoivat 
omaa 
oppimisprosessiaan 
ja osaavat soveltaa 
ratkaisunsa muihin 
tilanteisiin. Oppijoilla 
on käsitys siitä, mikä 
on tehokkain tapa 
toimia erilaisissa 
ongelmanratkaisutilan
teissa. Oppijat 
kykenevät 
osoittamaan ja 
perustelemaan 
oppimansa asiat sekä 
sen, mitä uutta 
ymmärrystä heidän 
ratkaisunsa luo.
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Yleinen

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä 
moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, 
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja 
liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta 
sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka 
kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. 
Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista 
suhtautumista tulevaisuuteen.

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa 
toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, 
terveyteen ja turvallisuuteen.  Oppilaita kannustetaan 
huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman 
elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään 
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat 
perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään 
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien 
tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan 
niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa 
vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää 
tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat 
huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon 
tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä 
osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat 
tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden 
turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös 
liikenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja 
toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan 
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit 
sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia 
rajojaan.

Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen 
kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla ja 
ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin 
teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan 
teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään 
sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. 
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian 
vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä.

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä 
edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen ja 
talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta 
kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen 
tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden 
tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan 
kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. 
Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän 
elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Vuosiluokat 1-2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä 
huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. 
Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista 
vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhteisössä. 
Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan 
palautteen merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan 
hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja 
niiden käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien 
tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi 
leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan. 

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, 
turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. 
Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen 
liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden 
käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen 
kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaaratilanteissa 
tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja 
harjoitellaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa 
ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, 
mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö edellyttää. 
Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista 
keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainontaa ja 
median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman 
rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita ohjataan kriittiseen 
kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, 
kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen 
tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät 
omassa toiminnassa. 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 3-6

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Koulutyössä oppilailla on tilaisuuksia harjoitella 
ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja 
yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia 
toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta 
oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja 
ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhteisön yhteisten 
sääntöjen laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen. 
Yhteisessä työskentelyssä oppilaat voivat kehittää 
tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien 
sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan 
ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen 
merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa. Tuetaan 
oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa 
laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään 
huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja 
toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. 
Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja 
suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan 
keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. Yhdessä 
keskustellaan yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen 
suojaamisen merkityksestä ja opitaan siihen liittyviä 
toimintatapoja. Koulussa harjoitellaan 
tarkoituksenmukaista toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa.

Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta 
ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa teknologian 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa teknologian 
kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja 
monenlaisissa ympäristöissä. Heitä opastetaan 
teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja 
tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilaat 
tutustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, 
tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden 
sekä talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä. 
He saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä 
mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen tarkasteluun. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän 
tulevaisuuden kannalta. 

Vuosiluokat 7-9

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien 
kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan 
vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään 
oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulutyön ja 
oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä 
hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja 
harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta 
edistäviin toimintatapoihin.  Erityistä huomiota kiinnitetään 
unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja 
monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden 
merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. 
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen 
kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja 
ajatusten kohtaamista ja hallintaa.  Oppilaat saavat 
valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia 
rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään 
vaaratilanteita ja toimimaan onnettomuustilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan 
kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa 
tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä 
huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja 
päihteettömyydestä liikenteessä.

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä 
oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, 
monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, 
kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 
ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja 
kustannusten muodostumista sekä harjoittelemaan sen 
vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä 
ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan 
teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 
kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää 
analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina 
kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään 
oman talouden suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. 
Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän 
elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin 
elämän eri alueilla.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Globaali 
näkökulma

Oppijoiden näkökulma 
asioihin on 
paikallisella tai 
korkeintaan 
kansallisella tasolla. 
He osoittavat vähän 
kiinnostusta ihmisiin 
tai asioihin lähipiirinsä 
ulkopuolella.

Oppijat osoittavat 
kiinnostusta globaaleihin 
asioihin. He kykenevät 
tarkastelemaan asioita 
useasta näkökulmasta. 
Tavoitteena on 
ymmärtää syitä ja 
seurauksia.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
globaaleista asioista, 
mm. 
oikeudenmukaisuudest
a ja kestävästä 
kehityksestä. Heillä on 
käsitys globaaleista 
vastakkainasetteluista: 
sodasta ja rauhasta, 
riippuvuussuhteista, 
epätasa-arvosta ja 
epäoikeudenmukaisuu
desta.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
globaalien ilmiöiden 
pohtimisesta ja 
kehittämisestä sekä 
yksilöinä että osana 
yhteisöä. He 
ymmärtävät paikkansa 
maailmassa ja että 
globaali näkökulma on  
tärkeä kaikille 
riippumatta 
asuinpaikasta.

Oppijat ajattelevat ja toimivat 
globaaleina kansalaisina. 
Heillä on usko siihen, että 
ihmisen teoilla on merkitystä 
ja he toimivat aktiivisesti 
edistääkseen asioita.

Maailmank
atsomus

Oppijoiden on vaikea 
ymmärtää ja hyväksyä 
erilaisia poliittisia, 
taloudellisia ja 
uskonnollisia 
katsomuksia.

Oppijat osoittavat 
kiinnostusta omaa 
identiteettiään ja 
kulttuuriaan kohtaan. He 
ymmärtävät joitain 
kulttuurisia eroja. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
ymmärtääkseen ja 
hyväksyäkseen muut 
katsomukset.

Oppijoille on kehittynyt 
käsitys omasta 
identiteetistään ja 
kulttuuristaan. He 
ymmärtävät, kuinka se 
vaikuttaa heidän 
maailmankatsomuksee
nsa. Oppijat tarvitsevat 
tukea arvostaakseen 
muita katsomuksia.

Oppijat välittävät 
aidosti maailmasta ja 
ihmisistä. He ova 
kiinnostuneita eri 
kulttuureista ja 
maailmankatsomuksist
a. Kiinnostuksen 
pohjana on vahva 
tietoisuus omasta 
kulttuurista.

Oppijat osaavat peilata omaa 
maailmankatsomustaan, kun 
he pohtivat globaaleja 
arvokysymyksiä.

Ihminen ja 
kestävä 
kehitys

Oppijat eivät ymmärrä 
tai välitä 
ympäristöasioista. 
Heidän mielestään 
ongelmat ovat 
joidenkin toisten 
ongelmia.

Oppijat ymmärtävät, että 
jokaisen ihmisen teot 
vaikuttavat ympäristöön. 
Tuettuina he pystyvät 
suunnittelemaan näihin 
haasteisiin liittyviä 
ratkaisuja. Oppijat ovat 
kiinnostuneita omasta 
ympäristöstään.

Oppijat ymmärtävät 
ympäristöasioita sekä 
inhimillisestä että 
globaalista 
näkökulmasta. He 
osaavat hyödyntää 
ymmärrystä 
oppimiseensa ja 
tekemiinsä 
ratkaisuihin.

Oppijat ymmärtävät 
ympäristöasioita sekä 
inhimillisestä että 
globaalista 
näkökulmasta. He 
osaavat tehdä 
ratkaisuja kestävän 
kehityksen hengessä 
siten, että ratkaisut 
vaikuttavat maailmaan 
ja ihmisiin.

Oppijoilla on vahva näkemys 
kestävästä kehityksestä ja 
sen tärkeydestä. He 
sisällyttävät tämän ajattelun 
heidän oppimiseensa. 
Oppijat osaavat painottaa 
ympäristöä ja ihmisyyttä 
edistäviä tekoja.

Tieto- ja 
viestintäte
knologian 
hyödyntäm
inen

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käsitellessään 
kansalaisuuteen 
liittyviä aiheita. 
Hyödyntäminen on 
kuitenkin pinnallisella 
tasolla eikä sillä ole 
merkittävää vaikutusta 
ymmärryksen 
kehittymiseen tai 
oppimisprosessin 
laatuun.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
oppiakseen 
kansalaisuuteen liittyviä 
asioita. Hyödyntäminen 
on sellaista, että samaa 
asiaa ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Oppijat tutkivat 
kansalaisuuteen liittyviä 
tietoja, mutta eivät 
kykene parantamaan 
oppimisprosessinsa 
laatua.

Oppijat tuovat tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla oppimiseensa 
kansalaisuuteen 
liittyviä elementtejä. He 
käyttävät tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kohdentaakseen 
ratkaisunsa 
monikulttuuriselle 
yleisölle. Ratkaisut 
edistävät 
kansalaisuutta.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia 
on tuonut heidän 
oppimiseensa lisäarvoa 
kansalaisuuden 
näkökulmasta. He 
kykenevät luomaan 
kansalaisuuden 
kannalta merkittäviä ja 
sitä edistäviä 
ratkaisuja.

Oppijat hyödyntävät tieto- ja 
viestintäteknologiaa koko 
oppimistehtävän ajan. 
Teknologian avulla he 
syventävät kansalaisuuden 
näkökulmaa oppimisessaan. 
Oppijat kykenevät 
perustelemaan, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia tuo 
oppimiseen lisäarvoa ja mikä 
on sen vaikutus 
kansalaisuuteen. Oppijoilla 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Kansalaisu
utta 
edistävä 
ongelmanr
atkaisu

Oppijat kokevat 
kansalaisuuteen 
liittyvät teemat 
vaikeasti 
lähestyttävinä. He 
tukeutuvat 
strukturoituihin ja 
tuttuihin 
tehtävämalleihin.

Oppijoilla on halu ratkoa 
avoimia kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia. He 
tarvitsevat tukea 
päästäkseen tehtävässä 
alkuun.

Oppijoille osaavat 
ratkaista avoimia ja 
kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia. He 
tarvitsevat pientä tukea 
päästäkseen 
tehtävässä alkuun. He 
kykenevät löytämään 
kansalaisuuteen 
liittyvistä asioista 
monia tulkintoja.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
kansalaisuuteen 
liittyvien ongelmien 
ratkaisemisesta. 
Ongelmat ovat 
luonteeltaan sekä 
paikalliseen että 
globaaliin 
kansalaisuuteen 
liittyviä. Ongelmat ovat 
luonteeltaan avoimia ja 
oppijat kykenevät 
löytämään niihin monia 
tulkintoja.

Oppijat kokevat avoimien 
kansalaisuuteen liittyvien 
ongelmien ratkaisemisen 
mieluisaksi. Ratkaisuissaan 
he luovat uusia näkökulmia 
kansalaisuuteen.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yleinen

Monilukutaito (L4)

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien 
tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka 
auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia 
viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa 
identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen 
käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä 
sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja 
kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden 
yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan 
tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, 
painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa 
muodossa. 

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita 
maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista 
monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, 
yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri 
muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten 
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja 
oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä 
tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä 
kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia 
lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. 
Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä 
perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin 
hyödyntävissä oppimisympäristöissä.

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa 
arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen 
hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta 
tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä 
oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista 
teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat 
käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä 
yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina 
hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja 
mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien 
ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille 
merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia 
tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää 
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä 
ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa. 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 1-2

Monilukutaito (L4)

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, 
ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja 
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ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja 
arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, 
kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla 
ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä 
tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita 
kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, 
nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. 
Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja 
sujuvoituu. Samoin kehittyy taito käsitellä arkeen liittyen 
numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. 
Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa 
kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan 
visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. 

Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja 
välittämään tietoa muille. Heitä ohjataan pohtimaan 
kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös 
sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. 
Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. 
Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä 
rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median 
käytössä.  Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin 
soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja 
musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja 
oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä.  Tuottamisen 
taitoja kehitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen 
rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja 
ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa 
kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja 
käyttäen.

Vuosiluokat 3-6

Monilukutaito (L4)

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja 
tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä 
moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja 
ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, 
kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla 
ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen 
ja -tekniikoiden hallintaa syvennetään. Fiktion, faktan ja 
mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. Oppilaita 
ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja 
huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että 
tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä 
käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda 
mielikuvia tai houkutella ostamaan.

Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia 
tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -
tilanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan 
monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, 
audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä 
haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla oppilaita 
ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon 
soveltuvuutta. Oppilaita ohjataan omakohtaiseen 
työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla tehdään 
näkyväksi medioiden tuottamia merkityksiä ja välittämää 
todellisuutta. Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille 
merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. Kertominen, 
kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset 
mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon 
esittämisen tapoja.  Erilaisten tekstien aktiivinen 
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esittämisen tapoja.  Erilaisten tekstien aktiivinen 
lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana 
sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan 
roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä.

Vuosiluokat 7-9

Monilukutaito (L4)

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen 
laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien oppiaineiden 
opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, 
kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla 
ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun painopiste on 
analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa. 
Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja tietämisen 
tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. 
Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja 
harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä 
oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita rohkaistaan 
käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja 
osallistumiseen omassa elinympäristössä, mediassa ja 
yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti 
tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalliseen 
harjoittelemiseen.

Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa 
enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettäviin 
teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään 
tutustuttamalla heidät kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, 
kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa 
vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa 
sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan 
myös työelämään liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja 
talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti 
käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin 
tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään 
esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai 
ostotarjousten edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään 
kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan 
menetelmiä ja esittämisen tapoja. Medialukutaitoa 
syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri 
medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan 
näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen 
keinojen avulla.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Oppimaan oppiminen Oppijat eivät osaa 
kertoa, mitä 
heidän on opittava 
ja miksi. He 
tarvitsevat 
opettajan tukea 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
Oppija tarvitsee 
merkittävästi 
opettajan tukea 
oman 
oppimisprosessins
a reflektoinnissa 
huomatakseen 
mikä edistää 
oppimista ja mikä 
ei edistä.

Tarkoituksenmukaise
lla  ohjauksella 
oppijat osaavat 
tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  
tietonsa ja taitonsa . 
Oppija tunnistaa 
ohjattuna, mitä täytyy 
oppia seuraavaksi ja 
miksi.  Oppija osaa 
yhdessä opettajan 
kanssa valita 
seuraavan 
oppimisaiheen, joka 
vasta hänen 
oppimisen 
tarpeitaan . Oppijat 
oppivat näkemään, 
että virheistä ja 
palautteesta oppii.

Oppijat osaavat 
tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  
tietonsa ja taitonsa.  
Oppija tunnistaa , 
mitä täytyy oppia ja 
miksi. Oppija osaa 
vähäisellä tuella  
valita seuraavan 
oppimisaiheen , 
luoda ja suunnitella 
oppimisprojektin joka 
vastaa hyvin hänen 
oppimistarpeitaan. 
Oppijat kokevat 
palautteen 
mahdollisuutena  ja 
käyttävät sitä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijat ovat taitavia 
havaitsemaan, mitä 
heidän täytyy oppia 
seuraavaksi, 
löytämään tai 
luomaan itselleen 
oppimismahdollisuuks
ia.  Oppimisprosessin 
aikana oppijat 
reflektoivat miten 
hyvin heidän 
rakentamansa tiedot 
ja taidot vastaavat 
oppimisen tavoitteita.  
He osaavat hankkia 
palautetta tarvittaessa 
ja   muokata 
toimintaansa tai 
suunnitella sen 
paremmin 
edistämään 
oppimistaan.

Oppijat ovat erittäin 
taitavia löytämään ja 
luomaan omia 
oppimismahdollisuuksia
, joissa opitaan 
elämässä tarvittavia 
ydinosaamista ja 
taitoja. Oppijat luovat 
ympäröivän maailman 
kannalta 
merkityksellisiä 
ratkaisuja.  Oppijat 
keräävät palautetta 
aktiivisesti 
ymmärtääkseen miten  
heidän  ajatusmallinsa 
ja tapansa opiskella 
auttaa heitä 
kehittymään.  

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a oppimisessaan. 
Toiminta on 
kuitenkin 
pinnallisella 
tasolla eikä tarjoa 
oppilaille 
mahdollisuuksia 
palautteen 
vastaanottamisee
n tai reflektointiin.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
palautteen 
vastaanottamiseen ja 
reflektioon. Toiminta 
on sellaista, mitä ei 
voisi tehdä ilman 
teknologian apua ja 
palautteen 
vastaanottaminen on 
tehokkaampaa tai 
nopeampaa. Oppijat 
eivät ole 
ymmärtäneet, että 
teknologia tuo 
lisäarvoa 
oppimiseen.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantaakseen 
palautteen 
vastaanottamista ja 
reflektointia. Oppijat 
kokevat, että 
teknologia tuo 
lisäarvoa 
oppimiseen. Oppilaat 
eivät osaa perustella, 
miten ja miksi tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttoi heitä.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka 
tieto- ja 
viestintäteknologia on 
auttanut heitä 
vastaanottamaan 
palautetta ja 
reflektoimaan. Heillä 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
koko oppimistehtävän 
ajan. He osaavat 
vastaanottaa palautetta 
ja parantavat siten 
oppimisensa 
tehokkuutta, laatua ja 
merkitsevyyttä. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka käytetty 
teknologia auttaa heitä 
oppimisessa. Toiminta 
on sellaista, että oppijat 
eivät olisi voineet tehdä 
sitä ilman tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntämistä. 
Oppijoilla on taito 
hyödyntää osaamistaan 
muissa 
oppimistehtävissä.

Sisukkuus, 
määrätietoisuus ja 
sinnikkyys

Oppijat lannistuvat 
tai luovuttavat, 
kun he kohtaavat 
oppimisessaan 
haasteita, 
odottamattomia 
ongelmia tai 
kielteistä 
palautetta. Tämä 
vaikuttaa 
merkittävästi 
heidän 
työskentelyynsä.

Oppijat tarvitsevat 
tukea ja rohkaisua, 
kun he kohtaavat 
takaiskuja, kielteistä 
palautetta tai 
haasteita. He 
osoittavat merkkejä 
sisukkuudesta, 
määrätietoisuudesta 
ja sinnikkyydestä, 
mutta hukkaavat 
innostuksensa 
nopeasti.

Oppijat osoittavat 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät 
ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuri takaisku 
tai kielteinen palaute 
voi kuitenkin 
lannistaa heidät. He 
selviävät pienistä 
haasteista. Oppijat 
osaavat tarpeen 
mukaan tauottaa ja 
muokata 
oppimisprosessiaan, 
kunnes pääsevät 
haluamaansa 
lopputulokseen.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät 
ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuren 
takaiskun sattuessa 
oppijat osaavat 
tauottaa ja muokata 
oppimisprosessiaan. 
He lähestyvät 
ongelmaa 
määrätietoisesti, 
kunnes löytävät 
ratkaisun. Oppijat 
osaavat perustella 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen 
oppimisessaan.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä. 
Työskentely sujuu 
haasteista huolimatta. 
Oppijat osaavat tukea 
myös toisia oppijoita 
vastoinkäymisissä. 
Oppijat osaavat 
hankkia ja vastaanottaa 
palautetta ja käyttävät 
sitä oppimisen 
vahvistamiseen. 
Oppijat ymmärtävät 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen elämälle, 
oppimiselle, 
muutokselle, 
työelämälle ja 
kansalaisuudelle.

Itseohjautuvuus ja vastuu 
oppimisesta

Oppijat vaativat 
työskentelyynsä 
ohjausta ja 
struktuuria 
jokaisessa 
tehtävän 
vaiheessa. He 
eivät kykene itse 
luomaan 
suunnitelmaa 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Oppijat kehittävät 
taitojaan työnsä 
suunnittelemisessa, 
valintojen 
tekemisessä sekä 
oppimiseen 
liittyvässä 
päätöksenteossa. 
Oppijat lähestyvät 
ratkaistavaa 
ongelmaa kysymällä 
kysymyksiä: mitä, 
miten, milloin, kuka ja 
missä. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
tehtävän 
aloittamisessa ja 
suurissa 
vastoinkäymisissä.

Oppijat osaavat ottaa 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
tarvitsevat toisinaan 
tukea, kun he 
suunnittelevat 
lähestymistapaansa 
ongelmaan, 
reflektoivat  
oppimaansa tai 
kehittävät työnsä 
laatua.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden 
taidot ja he ottavat 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat edetä 
määrätietoisesti kohti 
oppimistavoitetta ja 
tehdä tärkeitä 
päätöksiä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden 
taidot ja he ottavat 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat perustella, 
kuinka itseohjautuvuus 
auttaa heitä tekemään 
tärkeitä ratkaisuja. 
Oppijat ymmärtävät 
oppimisen olevan 
tärkeä osa elämää.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yhtenäinen viestintä Oppijoiden 
kommunikaatio 
ei ole 
yhtenäistä.Se 
keskittyy yhteen 
viestintämuotoon 
(mm. kirjallinen, 
verbaalinen tai 
visuaalinen)

Oppijat alkavat 
ymmärtää erilaisten 
viestintämuotojen ja -
työkalujen tuoman 
lisäarvon. He 
tarvitsevat 
toiminnalleen paljon 
tukea. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
keskittyy useampaan 
viestintämuotoon. 
Viestintä ei 
kuitenkaan ole ehjä 
kokonaisuus.

Oppijat ymmärtävät 
erilaisten 
viestintämuotojen ja -
työkalujen tuoman 
lisäarvon. He 
osaavat valita 
tilanteeseen sopivan 
viestintämuodon ja -
työkalun. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Oppijat osaavat valita 
monipuolisia 
viestintämuotoja ja -
työkaluja. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.Siinä 
käytetään onnistuneesti 
useita viestintämuotoja.

Oppijat osaavat selkeästi 
perustella 
viestintämuotoihin ja -
työkaluihin liittyvät 
valintansa. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Viestintä 
erityisyleisölle

Oppijat eivät 
osaa asettaa 
itseään yleisönsä 
asemaan. 
Oppijat käyttävät 
viestintämuotoja 
ja -työkaluja, 
jotka ovat heille 
itselleen 
tutuimpia.

Oppijat osaavat 
muokata 
viestintäänsä yleisön 
tarpeiden ja tilanteen 
mukaan. Oppijat 
osaavat valita 
tarkoituksenmukaisest
i esitys- ja puhetavan, 
viestintämuodon 
sekä -työkalut. Oppijat 
tarvitsevat paljon 
tukea viestinnän 
suunnitteluun.

Oppijat ymmärtävät, 
kuinka yleisö voi 
viestinnässä olla 
erilainen. He osaavat 
rakentaa viestintänsä 
niin, että yleisö 
ymmärtää sen 
halutulla tavalla.

Oppijat käyttävät aikaa 
yleisönsä ja olosuhteiden 
tunnistamiseen ennen 
kuin he suunnittelevat 
viestintää. Oppijat 
ymmärtävät, että eri 
henkilöt ymmärtävät 
viestinnän eri tavoin. 
Oppijoilla on käsitys siitä, 
kuinka viestintää voidaan 
muokataan erilaisille 
yleisöille siten, että se 
tuottaa lisäarvoa 
kuulijoille. Oppijat 
keräävät palautetta 
muokatakseen 
viestintäänsä.

Oppijoilla tiedostavat, 
mikä innostaa, motivoi tai 
vetoaa tiettyyn yleisöön. 
He osaavat käyttää 
tietojaan parantamaan 
viestinsä perillemenoa. 
Oppijoilla on tilannetajua 
siitä, milloin yleisöä voi 
haastaa. Oppijoilla on 
käytössään erilaisia 
strategioita viestinsä 
välittämiseksi.

Monikanavainen 
viestintä

Oppijoiden on 
vaikea viestiä 
muille, mitä he 
ovat tehtävässä 
oppineet. 
Viestintä on 
epäyhtenäistä 
eikä painota 
keskeisiä asioita.

Oppijat osaavat koota 
ajattelunsa 
yhtenäiseksi viestiksi. 
He osaavat rakentaa 
dogitaalisia esityksiä 
käyttäen useampaa 
kuin yhtä 
viestintämuotoa, 
esimerkiksi kuvia, 
videokuvaa, 
äänimaisemia ja 
puhetta.

Oppijat sisällyttävät 
useita aiheita, osia 
tai näkökulmia 
tuottamaansa 
sisältöön. He 
yhdistävät sisällön 
ehjäksi 
kokonaisuudeksi 
analysoimalla ja 
yhdistelemällä tietoa. 
He osaavat käyttää 
useita 
viestintämuotoja 
välittääkseen 
viestinsä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Oppijat osaavat käyttää 
useita strategioita 
kootakseen tietonsa 
yhdeksi ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi. He 
hyödyntävät tilanteeseen 
sopivia työkaluja, 
välittääkseen viestintä 
parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Oppijat ymmärtävät, että 
viestintä on ehjä 
kokonaisuus, joka 
koostuu yhdistetyistä 
osista. He ymmärtävät 
viestin ytimen ja osaavat 
valita sen välittämiseen 
sopivat viestintämuodot 
ja -työkalut. Oppijat 
hyödyntävät viestinnässä 
yllätystä, juonenkäänteitä, 
tosiasioita, huumoria ja 
käytännöllisiä elementtejä 
saavuttaakseen yleisön 
huomion ja välittääkseen 
viestinsä tehokkaasti.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologi
aa 
viestinnässään. 
Se ei kuitenkaan 
paranna 
viestinnän 
laatua, 
saavutettavuutta 
tai tehoa 
työskentelyssä 
tai yleisön 
kannalta.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
viestinnässä tavoilla, 
joita ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
tekee viestinnästä 
tehokkaampaa, 
nopeampaa tai 
kohdistaa sen 
laajemmalle yleisölle. 
Viestinnän laatu ei ole 
kuitenkaan 
merkittävästi 
parantunut.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantamaan 
viestinnän tehoa ja 
laatua. Tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttaa 
mukauttamaan 
viestin halutulle 
yleisölle, niin että 
heidän 
ymmärryksensä 
viestin merkityksestä 
paranee.

Oppijat osaavat selkeästi 
perustella, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa viestintää sekä 
prosessin että viestin 
vastaanottamisen 
kannalta. Tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla viesti jää 
paremmin yleisön 
mieleen.

Oppijat hyödyntävät tieto-
ja viestintäteknologiaa 
monipuolisesti koko 
oppimistehtävän ajan. 
Viestinnän teho, 
saavutettavuus ja laatu 
paranevat sekä 
työskentelyn että yleisön 
näkökulmista. Oppijat 
osaavat perustella 
tarkasti, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa yleisön 
vastaanottokykyä. Oppijat 
osaavat soveltaa 
oppimaansa myös muihin 
tehtäviin.

Viestinnän 
parantaminen

Oppijat 
työskentelevät 
yhdessä ilman 
reflektiota 
viestinnästä ja 
sen 
toimimisesta. 
Oppijat eivät 
suunnittele 
viestintää vaan 
se tapahtuu 
itsestään.

Oppijat noudattavat 
viestinnässään 
sovittua 
suunnitelmaa. 
Tuettuina he 
kykenevät 
reflektoimaan 
viestintäprosessiaan 
sekä oppimaan 
onnistumisista ja 
haasteista. Oppijat 
osaavat kehittää 
toimintaa oppimansa 
perusteella 
paremmaksi.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita ja 
kehittää 
viestintäänsä. 
Viestintätaidot 
kehittyvät jatkuvasti.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita, kehittää 
ja reflektoida 
viestintätaitojaan. Oppijat 
osaavat ennakoida 
viestintäprosessin 
haasteita. He löytävät 
tapoja parantaa toimintaa 
myös erilaisissa ryhmissä 
ja oppiainerajat ylittävissä 
tehtävissä.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat osaavat 
luonnollisesti rakentaa 
työskentely-ympäristön, 
jossa on synergiaa, jossa 
syntyy uusia ajatuksia ja 
jossa viestinnän esteet 
ovat vähäisiä.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yleinen

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä 
kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. 
Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa 
huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. 
Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään 
suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri 
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa 
sekä muussa koulutyössä. 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä 
pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja 
viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja 
keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-
taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita 
opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.  3) Oppilaita 
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa 
työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja 
harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja 
verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on 
oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen 
sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen 
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja 
oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. 
Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia 
ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se 
myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. 

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia 
ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys 
arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 
vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja 
viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja 
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa 
yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian 
vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen 
näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina.
Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n 
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He 
oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja 
riskejä globaalissa maailmassa.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 1-2

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun 
ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja 
viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin 
perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja 
viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan 
käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan 
keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin 
tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään 
lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä 
harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä 
ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja 
toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja 
sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. 
Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia 
digitaalisen median parissa työskentelystä sekä 
ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä 
hyödynnetään oppimisen edistäjänä. Vastuullinen ja 
turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja 
luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä 
käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin 
työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen 
merkitykseen hyvinvoinnille. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja 
luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään 
keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja 
tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri 
aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä 
kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja 
yhdessä toisten kanssa. Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista 
tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat 
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 

Vuosiluokat 3-6

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

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

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat 
käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä 
ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He 
harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn 
eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja 
animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan 
toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten 
kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat 
kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu 
ihmisen tekemistä ratkaisuista. Vastuullinen ja turvallinen 
toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja 
turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä 
tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. 
Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä 
opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. 
Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja 
sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. 
Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat 
harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä 
hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään 
näitä lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan 
tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään 
itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä 
työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja 
arvioinnissa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita 
ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen 
mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä 
ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia 
vaikuttamiskeinona.  Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja 
viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa 
koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös 
kansainvälisissä yhteyksissä. 

Vuosiluokat 7-9

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa 
oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät 
taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella 
opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja 
viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden 
opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä 
sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. 
Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä 
yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita 
kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa 
oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja 
välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, 
ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta 
syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, 
organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan 
erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. 
Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. 
Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan 
turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten 
suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään 
tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan 
pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja 
tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia 
vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. 
Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten 
työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja 
luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon 
hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden 
monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn 
pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan 
arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten 
hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa 
tietoa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa 
käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle 
työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan 
käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä 
tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä 
vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen 
merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa 
maailmassa. 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Oppimaan oppiminen Oppijat eivät osaa 
kertoa, mitä 
heidän on opittava 
ja miksi. He 
tarvitsevat 
opettajan tukea 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
Oppija tarvitsee 
merkittävästi 
opettajan tukea 
oman 
oppimisprosessins
a reflektoinnissa 
huomatakseen 
mikä edistää 
oppimista ja mikä 
ei edistä.

Tarkoituksenmukaise
lla  ohjauksella 
oppijat osaavat 
tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  
tietonsa ja taitonsa . 
Oppija tunnistaa 
ohjattuna, mitä täytyy 
oppia seuraavaksi ja 
miksi.  Oppija osaa 
yhdessä opettajan 
kanssa valita 
seuraavan 
oppimisaiheen, joka 
vasta hänen 
oppimisen 
tarpeitaan . Oppijat 
oppivat näkemään, 
että virheistä ja 
palautteesta oppii.

Oppijat osaavat 
tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  
tietonsa ja taitonsa.  
Oppija tunnistaa , 
mitä täytyy oppia ja 
miksi. Oppija osaa 
vähäisellä tuella  
valita seuraavan 
oppimisaiheen , 
luoda ja suunnitella 
oppimisprojektin joka 
vastaa hyvin hänen 
oppimistarpeitaan. 
Oppijat kokevat 
palautteen 
mahdollisuutena  ja 
käyttävät sitä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijat ovat taitavia 
havaitsemaan, mitä 
heidän täytyy oppia 
seuraavaksi, 
löytämään tai 
luomaan itselleen 
oppimismahdollisuuk
sia.  
Oppimisprosessin 
aikana oppijat 
reflektoivat miten 
hyvin heidän 
rakentamansa tiedot 
ja taidot vastaavat 
oppimisen tavoitteita.  
He osaavat hankkia 
palautetta 
tarvittaessa ja   
muokata 
toimintaansa tai 
suunnitella sen 
paremmin 
edistämään 
oppimistaan.

Oppijat ovat erittäin 
taitavia löytämään ja 
luomaan omia 
oppimismahdollisuuksi
a, joissa opitaan 
elämässä tarvittavia 
ydinosaamista ja 
taitoja. Oppijat luovat 
ympäröivän maailman 
kannalta 
merkityksellisiä 
ratkaisuja.  Oppijat 
keräävät palautetta 
aktiivisesti 
ymmärtääkseen miten  
heidän  ajatusmallinsa 
ja tapansa opiskella 
auttaa heitä 
kehittymään.  

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a oppimisessaan. 
Toiminta on 
kuitenkin 
pinnallisella 
tasolla eikä tarjoa 
oppilaille 
mahdollisuuksia 
palautteen 
vastaanottamisee
n tai reflektointiin.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
palautteen 
vastaanottamiseen ja 
reflektioon. Toiminta 
on sellaista, mitä ei 
voisi tehdä ilman 
teknologian apua ja 
palautteen 
vastaanottaminen on 
tehokkaampaa tai 
nopeampaa. Oppijat 
eivät ole 
ymmärtäneet, että 
teknologia tuo 
lisäarvoa 
oppimiseen.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantaakseen 
palautteen 
vastaanottamista ja 
reflektointia. Oppijat 
kokevat, että 
teknologia tuo 
lisäarvoa 
oppimiseen. Oppilaat 
eivät osaa perustella, 
miten ja miksi tieto-
ja viestintäteknologia 
auttoi heitä.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka 
tieto- ja 
viestintäteknologia on 
auttanut heitä 
vastaanottamaan 
palautetta ja 
reflektoimaan. Heillä 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
koko oppimistehtävän 
ajan. He osaavat 
vastaanottaa palautetta 
ja parantavat siten 
oppimisensa 
tehokkuutta, laatua ja 
merkitsevyyttä. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka käytetty 
teknologia auttaa heitä 
oppimisessa. Toiminta 
on sellaista, että oppijat 
eivät olisi voineet tehdä 
sitä ilman tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntämistä. 
Oppijoilla on taito 
hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Sisukkuus, 
määrätietoisuus ja 
sinnikkyys

Oppijat lannistuvat 
tai luovuttavat, 
kun he kohtaavat 
oppimisessaan 
haasteita, 
odottamattomia 
ongelmia tai 
kielteistä 
palautetta. Tämä 
vaikuttaa 
merkittävästi 
heidän 
työskentelyynsä.

Oppijat tarvitsevat 
tukea ja rohkaisua, 
kun he kohtaavat 
takaiskuja, kielteistä 
palautetta tai 
haasteita. He 
osoittavat merkkejä 
sisukkuudesta, 
määrätietoisuudesta 
ja sinnikkyydestä, 
mutta hukkaavat 
innostuksensa 
nopeasti.

Oppijat osoittavat 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät 
ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuri takaisku 
tai kielteinen palaute 
voi kuitenkin 
lannistaa heidät. He 
selviävät pienistä 
haasteista. Oppijat 
osaavat tarpeen 
mukaan tauottaa ja 
muokata 
oppimisprosessiaan, 
kunnes pääsevät 
haluamaansa 
lopputulokseen.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät 
ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuren 
takaiskun sattuessa 
oppijat osaavat 
tauottaa ja muokata 
oppimisprosessiaan. 
He lähestyvät 
ongelmaa 
määrätietoisesti, 
kunnes löytävät 
ratkaisun. Oppijat 
osaavat perustella 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen 
oppimisessaan.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä. 
Työskentely sujuu 
haasteista huolimatta. 
Oppijat osaavat tukea 
myös toisia oppijoita 
vastoinkäymisissä. 
Oppijat osaavat 
hankkia ja 
vastaanottaa palautetta 
ja käyttävät sitä 
oppimisen 
vahvistamiseen. 
Oppijat ymmärtävät 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen elämälle, 
oppimiselle, 
muutokselle, 
työelämälle ja 
kansalaisuudelle.

Itseohjautuvuus ja vastuu 
oppimisesta

Oppijat vaativat 
työskentelyynsä 
ohjausta ja 
struktuuria 
jokaisessa 
tehtävän 
vaiheessa. He 
eivät kykene itse 
luomaan 
suunnitelmaa 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Oppijat kehittävät 
taitojaan työnsä 
suunnittelemisessa, 
valintojen 
tekemisessä sekä 
oppimiseen 
liittyvässä 
päätöksenteossa. 
Oppijat lähestyvät 
ratkaistavaa 
ongelmaa kysymällä 
kysymyksiä: mitä, 
miten, milloin, kuka 
ja missä. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
tehtävän 
aloittamisessa ja 
suurissa 
vastoinkäymisissä.

Oppijat osaavat ottaa 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
tarvitsevat toisinaan 
tukea, kun he 
suunnittelevat 
lähestymistapaansa 
ongelmaan, 
reflektoivat  
oppimaansa tai 
kehittävät työnsä 
laatua.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden 
taidot ja he ottavat 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat edetä 
määrätietoisesti kohti 
oppimistavoitetta ja 
tehdä tärkeitä 
päätöksiä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden 
taidot ja he ottavat 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat perustella, 
kuinka itseohjautuvuus 
auttaa heitä tekemään 
tärkeitä ratkaisuja. 
Oppijat ymmärtävät 
oppimisen olevan 
tärkeä osa elämää.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Globaali näkökulma Oppijoiden 
näkökulma asioihin 
on paikallisella tai 
korkeintaan 
kansallisella 
tasolla. He 
osoittavat vähän 
kiinnostusta 
ihmisiin tai asioihin 
lähipiirinsä 
ulkopuolella.

Oppijat osoittavat 
kiinnostusta 
globaaleihin asioihin. 
He kykenevät 
tarkastelemaan 
asioita useasta 
näkökulmasta. 
Tavoitteena on 
ymmärtää syitä ja 
seurauksia.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
globaaleista 
asioista, mm. 
oikeudenmukaisuu
desta ja kestävästä 
kehityksestä. Heillä 
on käsitys 
globaaleista 
vastakkainasettelui
sta: sodasta ja 
rauhasta, 
riippuvuussuhteista, 
epätasa-arvosta ja 
epäoikeudenmukai
suudesta.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
globaalien ilmiöiden 
pohtimisesta ja 
kehittämisestä sekä 
yksilöinä että osana 
yhteisöä. He 
ymmärtävät 
paikkansa 
maailmassa ja että 
globaali näkökulma 
on  tärkeä kaikille 
riippumatta 
asuinpaikasta.

Oppijat ajattelevat ja 
toimivat globaaleina 
kansalaisina. Heillä on 
usko siihen, että 
ihmisen teoilla on 
merkitystä ja he toimivat 
aktiivisesti edistääkseen 
asioita.

Maailmankatsomus Oppijoiden on 
vaikea ymmärtää ja 
hyväksyä erilaisia 
poliittisia, 
taloudellisia ja 
uskonnollisia 
katsomuksia.

Oppijat osoittavat 
kiinnostusta omaa 
identiteettiään ja 
kulttuuriaan kohtaan. 
He ymmärtävät 
joitain kulttuurisia 
eroja. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
ymmärtääkseen ja 
hyväksyäkseen muut 
katsomukset.

Oppijoille on 
kehittynyt käsitys 
omasta 
identiteetistään ja 
kulttuuristaan. He 
ymmärtävät, kuinka 
se vaikuttaa heidän 
maailmankatsomuk
seensa. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
arvostaakseen 
muita katsomuksia.

Oppijat välittävät 
aidosti maailmasta 
ja ihmisistä. He ova 
kiinnostuneita eri 
kulttuureista ja 
maailmankatsomuk
sista. Kiinnostuksen 
pohjana on vahva 
tietoisuus omasta 
kulttuurista.

Oppijat osaavat peilata 
omaa 
maailmankatsomustaan, 
kun he pohtivat 
globaaleja 
arvokysymyksiä.

Ihminen ja kestävä kehitys Oppijat eivät 
ymmärrä tai välitä 
ympäristöasioista. 
Heidän mielestään 
ongelmat ovat 
joidenkin toisten 
ongelmia.

Oppijat ymmärtävät, 
että jokaisen ihmisen 
teot vaikuttavat 
ympäristöön. 
Tuettuina he 
pystyvät 
suunnittelemaan 
näihin haasteisiin 
liittyviä ratkaisuja. 
Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
omasta 
ympäristöstään.

Oppijat ymmärtävät 
ympäristöasioita 
sekä inhimillisestä 
että globaalista 
näkökulmasta. He 
osaavat hyödyntää 
ymmärrystä 
oppimiseensa ja 
tekemiinsä 
ratkaisuihin.

Oppijat ymmärtävät 
ympäristöasioita 
sekä inhimillisestä 
että globaalista 
näkökulmasta. He 
osaavat tehdä 
ratkaisuja kestävän 
kehityksen 
hengessä siten, että 
ratkaisut vaikuttavat 
maailmaan ja 
ihmisiin.

Oppijoilla on vahva 
näkemys kestävästä 
kehityksestä ja sen 
tärkeydestä. He 
sisällyttävät tämän 
ajattelun heidän 
oppimiseensa. Oppijat 
osaavat painottaa 
ympäristöä ja ihmisyyttä 
edistäviä tekoja.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a käsitellessään 
kansalaisuuteen 
liittyviä aiheita. 
Hyödyntäminen on 
kuitenkin 
pinnallisella tasolla 
eikä sillä ole 
merkittävää 
vaikutusta 
ymmärryksen 
kehittymiseen tai 
oppimisprosessin 
laatuun.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
oppiakseen 
kansalaisuuteen 
liittyviä asioita. 
Hyödyntäminen on 
sellaista, että samaa 
asiaa ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Oppijat tutkivat 
kansalaisuuteen 
liittyviä tietoja, mutta 
eivät kykene 
parantamaan 
oppimisprosessinsa 
laatua.

Oppijat tuovat tieto-
ja 
viestintäteknologian 
avulla 
oppimiseensa 
kansalaisuuteen 
liittyviä elementtejä. 
He käyttävät tieto-
ja 
viestintäteknologiaa 
kohdentaakseen 
ratkaisunsa 
monikulttuuriselle 
yleisölle. Ratkaisut 
edistävät 
kansalaisuutta.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka 
tieto- ja 
viestintäteknologia 
on tuonut heidän 
oppimiseensa 
lisäarvoa 
kansalaisuuden 
näkökulmasta. He 
kykenevät luomaan 
kansalaisuuden 
kannalta merkittäviä 
ja sitä edistäviä 
ratkaisuja.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
koko oppimistehtävän 
ajan. Teknologian avulla 
he syventävät 
kansalaisuuden 
näkökulmaa 
oppimisessaan. Oppijat 
kykenevät 
perustelemaan, kuinka 
tieto- ja 
viestintäteknologia tuo 
oppimiseen lisäarvoa ja 
mikä on sen vaikutus 
kansalaisuuteen. 
Oppijoilla on taito 
hyödyntää osaamistaan 
muissa 
oppimistehtävissä.

Kansalaisuutta edistävä 
ongelmanratkaisu

Oppijat kokevat 
kansalaisuuteen 
liittyvät teemat 
vaikeasti 
lähestyttävinä. He 
tukeutuvat 
strukturoituihin ja 
tuttuihin 
tehtävämalleihin.

Oppijoilla on halu 
ratkoa avoimia 
kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia. He 
tarvitsevat tukea 
päästäkseen 
tehtävässä alkuun.

Oppijoille osaavat 
ratkaista avoimia ja 
kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia. 
He tarvitsevat 
pientä tukea 
päästäkseen 
tehtävässä alkuun. 
He kykenevät 
löytämään 
kansalaisuuteen 
liittyvistä asioista 
monia tulkintoja.

Oppijat ovat 
kiinnostuneita 
kansalaisuuteen 
liittyvien ongelmien 
ratkaisemisesta. 
Ongelmat ovat 
luonteeltaan sekä 
paikalliseen että 
globaaliin 
kansalaisuuteen 
liittyviä. Ongelmat 
ovat luonteeltaan 
avoimia ja oppijat 
kykenevät 
löytämään niihin 
monia tulkintoja.

Oppijat kokevat 
avoimien 
kansalaisuuteen 
liittyvien ongelmien 
ratkaisemisen 
mieluisaksi. 
Ratkaisuissaan he 
luovat uusia näkökulmia 
kansalaisuuteen.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yhtenäinen viestintä Oppijoiden 
kommunikaatio 
ei ole 
yhtenäistä.Se 
keskittyy yhteen 
viestintämuotoo
n (mm. 
kirjallinen, 
verbaalinen tai 
visuaalinen)

Oppijat alkavat 
ymmärtää erilaisten 
viestintämuotojen 
ja -työkalujen 
tuoman lisäarvon. 
He tarvitsevat 
toiminnalleen paljon 
tukea. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
keskittyy 
useampaan 
viestintämuotoon. 
Viestintä ei 
kuitenkaan ole ehjä 
kokonaisuus.

Oppijat ymmärtävät 
erilaisten 
viestintämuotojen 
ja -työkalujen 
tuoman lisäarvon. 
He osaavat valita 
tilanteeseen 
sopivan 
viestintämuodon ja -
työkalun. Viestintä 
on ymmärrettävää 
ja yhtenäistä.

Oppijat osaavat valita 
monipuolisia 
viestintämuotoja ja -
työkaluja. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.Siinä 
käytetään onnistuneesti 
useita viestintämuotoja.

Oppijat osaavat 
selkeästi perustella 
viestintämuotoihin ja -
työkaluihin liittyvät 
valintansa. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Viestintä erityisyleisölle Oppijat eivät 
osaa asettaa 
itseään 
yleisönsä 
asemaan. 
Oppijat 
käyttävät 
viestintämuotoja 
ja -työkaluja, 
jotka ovat heille 
itselleen 
tutuimpia.

Oppijat osaavat 
muokata 
viestintäänsä yleisön 
tarpeiden ja tilanteen 
mukaan. Oppijat 
osaavat valita 
tarkoituksenmukaise
sti esitys- ja 
puhetavan, 
viestintämuodon 
sekä -työkalut. 
Oppijat tarvitsevat 
paljon tukea 
viestinnän 
suunnitteluun.

Oppijat ymmärtävät, 
kuinka yleisö voi 
viestinnässä olla 
erilainen. He 
osaavat rakentaa 
viestintänsä niin, 
että yleisö 
ymmärtää sen 
halutulla tavalla.

Oppijat käyttävät aikaa 
yleisönsä ja 
olosuhteiden 
tunnistamiseen ennen 
kuin he suunnittelevat 
viestintää. Oppijat 
ymmärtävät, että eri 
henkilöt ymmärtävät 
viestinnän eri tavoin. 
Oppijoilla on käsitys 
siitä, kuinka viestintää 
voidaan muokataan 
erilaisille yleisöille siten, 
että se tuottaa 
lisäarvoa kuulijoille. 
Oppijat keräävät 
palautetta 
muokatakseen 
viestintäänsä.

Oppijoilla tiedostavat, 
mikä innostaa, motivoi 
tai vetoaa tiettyyn 
yleisöön. He osaavat 
käyttää tietojaan 
parantamaan viestinsä 
perillemenoa. Oppijoilla 
on tilannetajua siitä, 
milloin yleisöä voi 
haastaa. Oppijoilla on 
käytössään erilaisia 
strategioita viestinsä 
välittämiseksi.

Monikanavainen viestintä Oppijoiden on 
vaikea viestiä 
muille, mitä he 
ovat tehtävässä 
oppineet. 
Viestintä on 
epäyhtenäistä 
eikä painota 
keskeisiä 
asioita.

Oppijat osaavat 
koota ajattelunsa 
yhtenäiseksi 
viestiksi. He osaavat 
rakentaa dogitaalisia 
esityksiä käyttäen 
useampaa kuin yhtä 
viestintämuotoa, 
esimerkiksi kuvia, 
videokuvaa, 
äänimaisemia ja 
puhetta.

Oppijat sisällyttävät 
useita aiheita, osia 
tai näkökulmia 
tuottamaansa 
sisältöön. He 
yhdistävät sisällön 
ehjäksi 
kokonaisuudeksi 
analysoimalla ja 
yhdistelemällä 
tietoa. He osaavat 
käyttää useita 
viestintämuotoja 
välittääkseen 
viestinsä parhaalla 
mahdollisella 
tavalla.

Oppijat osaavat käyttää 
useita strategioita 
kootakseen tietonsa 
yhdeksi 
ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi. He 
hyödyntävät 
tilanteeseen sopivia 
työkaluja, välittääkseen 
viestintä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Oppijat ymmärtävät, että 
viestintä on ehjä 
kokonaisuus, joka 
koostuu yhdistetyistä 
osista. He ymmärtävät 
viestin ytimen ja osaavat 
valita sen välittämiseen 
sopivat viestintämuodot 
ja -työkalut. Oppijat 
hyödyntävät 
viestinnässä yllätystä, 
juonenkäänteitä, 
tosiasioita, huumoria ja 
käytännöllisiä 
elementtejä 
saavuttaakseen yleisön 
huomion ja 
välittääkseen viestinsä 
tehokkaasti.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknolo
giaa 
viestinnässään. 
Se ei 
kuitenkaan 
paranna 
viestinnän 
laatua, 
saavutettavuutta 
tai tehoa 
työskentelyssä 
tai yleisön 
kannalta.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
viestinnässä tavoilla, 
joita ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
tekee viestinnästä 
tehokkaampaa, 
nopeampaa tai 
kohdistaa sen 
laajemmalle 
yleisölle. Viestinnän 
laatu ei ole 
kuitenkaan 
merkittävästi 
parantunut.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantamaan 
viestinnän tehoa ja 
laatua. Tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttaa 
mukauttamaan 
viestin halutulle 
yleisölle, niin että 
heidän 
ymmärryksensä 
viestin 
merkityksestä 
paranee.

Oppijat osaavat 
selkeästi perustella, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa viestintää 
sekä prosessin että 
viestin 
vastaanottamisen 
kannalta. Tieto- ja 
viestintäteknologian 
avulla viesti jää 
paremmin yleisön 
mieleen.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
monipuolisesti koko 
oppimistehtävän ajan. 
Viestinnän teho, 
saavutettavuus ja laatu 
paranevat sekä 
työskentelyn että yleisön 
näkökulmista. Oppijat 
osaavat perustella 
tarkasti, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa yleisön 
vastaanottokykyä. 
Oppijat osaavat 
soveltaa oppimaansa 
myös muihin tehtäviin.

Viestinnän parantaminen Oppijat 
työskentelevät 
yhdessä ilman 
reflektiota 
viestinnästä ja 
sen 
toimimisesta. 
Oppijat eivät 
suunnittele 
viestintää vaan 
se tapahtuu 
itsestään.

Oppijat noudattavat 
viestinnässään 
sovittua 
suunnitelmaa. 
Tuettuina he 
kykenevät 
reflektoimaan 
viestintäprosessiaan 
sekä oppimaan 
onnistumisista ja 
haasteista. Oppijat 
osaavat kehittää 
toimintaa oppimansa 
perusteella 
paremmaksi.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita ja 
kehittää 
viestintäänsä. 
Viestintätaidot 
kehittyvät jatkuvasti.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita, 
kehittää ja reflektoida 
viestintätaitojaan. 
Oppijat osaavat 
ennakoida 
viestintäprosessin 
haasteita. He löytävät 
tapoja parantaa 
toimintaa myös 
erilaisissa ryhmissä ja 
oppiainerajat ylittävissä 
tehtävissä.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat osaavat 
luonnollisesti rakentaa 
työskentely-ympäristön, 
jossa on synergiaa, 
jossa syntyy uusia 
ajatuksia ja jossa 
viestinnän esteet ovat 
vähäisiä.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yrittäjämäinen 
asenne

Oppijoilla ei ole 
yrittäjämäistä 
asennetta. He eivät 
tunnista 
ympäriltään 
mahdollisuuksia 
luoda uusia 
merkityksiä.

Tuettuina oppijat 
kykenevät tunnistamaan 
mahdollisuuksia, 
tarpeita tai ongelmia, 
joihin he pystyvät 
luomaan uusia 
merkityksiä.

Oppijoilla on 
yrittäjämäinen 
asenne ja he 
osaavat tunnistaa 
mahdollisuuksia, 
tarpeita ja 
ongelmia tavoilla, 
jotka luovat uusia 
merkityksiä. He 
osaavat koota 
samalla tavalla 
ajattelevia yksilöitä 
yhteen ja toteuttaa 
ratkaisunsa.

Oppijoilla on 
yrittäjämäinen asenne, 
jonka avulla he luovat 
uusia merkityksiä. Oppijat 
osaavat hahmotella, miltä 
tulevaisuus voisi näyttää. 
He osaavat saattaa 
osaavia ihmisiä yhteen 
luodakseen ratkaisun 
asettamaansa 
ongelmaan. Oppijoiden 
yrittäjämäinen asenne 
sisältää innovaatiokykyä, 
riskinottoa, visioimista ja 
tekevää asennetta.

Oppijailla on taito 
tunnistaa ja luoda uusia 
merkityksiä. Oppijoilla 
on halu kyseenalaistaa 
vallitsevaa tilaa ja 
kuvitella toisenlainen, 
parempi todellisuus. He 
osaavat löytää 
ympäriltään osaamista 
ja resursseja, joilla 
ratkaisut voidaan 
rakentaa.

Olennaiset 
kysymykset

Oppijat innostuvat 
tutkimastaan 
teemasta, mutta 
eivät onnistu 
muodostamaan 
olennaisia 
kysymyksiä, jotka 
auttaisivat 
syventymään 
todelliseen 
maailmaan 
liittyvään 
ongelmaan. 
Oppijat osaavat 
suunnitella 
tutkimusprosessin, 
jos kysymykset on 
annettu heille 
valmiina.

Oppijat osaavat 
rakentaa olennaisia 
kysymyksiä. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
toiminnalleen.

Oppijat osaavat 
rakentaa 
olennaisia 
kysymyksiä. 
Oppilaat osaavat 
määritellä 
ratkaistavan 
ongelman ja tehdä 
tutkimussuunnitel
man.

Oppijat osaavat rakentaa 
olennaisia kysymyksiä. He 
osaavat tunnistaa 
todelliseen maailmaan 
liittyviä ja ristiriitaisia 
aiheita, määritellä 
ongelman ja etsiä 
vaihtelevia näkökulmia. 
Oppijat kykenevät 
tekemään provokaatioita 
ja omaperäisiä pohdintoja 
aiheesta. Oppijoilla on 
hyvät ajattelun ja 
oppimaan oppimisen 
taidot sekä yhteistä hyvää 
edistävät arvot ja 
asenteet. Oppijat 
ymmärtävät ympäristön, 
johon ratkaistava ongelma 
liittyy.

Oppijoilla on hyvät 
taidot rajata ongelmia ja 
esittää olennaisia 
kysymyksiä. Oppijoilla 
on halu rakentaa 
ymmärrystä suuristakin 
ongelmista. Oppijat 
kysyvät kysymyksiä, 
jotka kyseenalaistavat 
vallitsevan tilan. Heillä 
on aito kiinnostus tutkia 
todelliseen maailmaan 
liittyviä ongelmia.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a, mutta se ei 
paranna luovan 
prosessin tai 
lopputuotoksen 
laatua.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
tunnistaakseen ja 
rakentaakseen luovia 
ideoita. Toiminta on 
sellaista, jota ei voisi 
tehdä ilman 
teknologiaa. Tieto- ja 
viestintäteknologia 
tehostaa tai nopeuttaa 
luovaa prosessia. 
Varsinaisen 
lopputuotoksen laatu ei 
kuitenkaan merkittävästi 
parane.

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a parantaakseen 
oppimisprosessin 
luovuutta. He eivät 
osaa perustella 
miten ja miksi 
työkalu auttoi, 
mutta hyödyt ovat 
myös 
lopputuotoksen 
kannalta selkeät.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia on 
edistänyt heidän luovaa 
ajatteluaan ja 
lopputuotosta jossain 
oppimisprosessin 
vaiheessa. He kykenevät 
myös suunnittelemaan, 
kuinka opittua voisi 
soveltaa muissa 
oppimistehtävissä.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kattavasti koko 
oppimistehtävän ajan. 
He kehittävät sen avulla 
luovia ideoita ja 
lopputuotoksen. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia on 
edistänyt luovuutta 
kokonaisvaltaisesti 
heidän työssään. 
Samaa ei voitaisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Oppijat osaavat 
soveltaa oppimansa 
myös muihin tilanteisiin 
ja oppimistehtäviin.

Uusien ideoiden 
kehittäminen

Oppijat pyrkivät 
pikemmin 
löytämään 
ennaltamääritettyjä 
tai olemassa olevia 
ratkaisuja kuin 
kehittämään uusia 
lähestymistapoja. 
He saattavat 
helposti lytätä 
toisten ajatuksia.

Oppijoiden ajattelu on 
sidoksissa olemassa 
oleviin malleihin. He 
osaavat valita 
useamman kuin yhden 
lähestymistavan 
ongelmaan. He 
kykenevät tuettuina 
löytämään luovia 
ratkaisuja. Oppijoiden 
ajattelu on kapea-
alaista ja heillä on 
käytössään vain 
muutamia luovia 
ratkaisumalleja. He 
kykenevät luomaan 
uusia innovatiivisia 
ratkaisuja 'laatikon 
ulkopuolelta'. He eivät 
pysty luomaan uusia 
merkityksiä.

Oppijat käyttävät 
hajaantuvaa ja 
laatikon 
ulkopuolista 
ajattelua ideoiden 
kehittelyyn. 
Oppijoilla on hyvät 
taidot ajattelussa 
ja luovien 
strategioiden 
käyttämisessä. He 
osaavat tehdä 
innovatiivisia 
ratkaisuja, jotka 
ovat ainutlaatuisia 
ja luovat uusia 
merkityksiä.

Oppijat käyttävät 
hajaantuvaa ajattelua, 
joka haastaa vallitsevan 
tilan. He käyttävät 
taitavasti useita luovan 
ajattelun strategioita 
kehittääkseen uusia 
innovatiivisia ratkaisuja. 
He kehittelevät ideoita, 
joihin sisältyy riskinottoa. 
Oppijat osaavat ottaa 
huomioon toisten ideat ja 
löytävät hyviä puolia 
erikoisimmistakin 
ratkaisuista. Oppijoilla on 
hyvä käsitys 
käytännöllisyydestä ja 
todelliseen maailmaan 
liittyvistä ongelmista. 
Kehitetyt ratkaisut luovat 
uusia merkityksiä.

Oppijoilla on taito 
rakentaa uusia ja 
käänteentekeviä 
ideoita. Heillä on 
ymmärrys siitä, kuinka 
ideat voidaan toteuttaa. 
Oppijat osaavat ajatella 
laatikon ulkopuolelta, 
käyttää luovan ajattelun 
strategioita sekä löytää 
ratkaisuja todellisen 
maailman ongelmiin. 
Ratkaisut ovat 
merkityksellisiä ja niillä 
on myönteinen vaikutus 
yhteiskuntaan. 
Ratkaisuja on pohdittu 
useasta näkökulmasta.

Toiminnan 
johtaminen

Oppijoilla ei ole 
kykyä saattaa 
ihmisiä yhteen 
suunnitelman 
toteuttamiseksi.

Oppijoilla on johtamisen 
taitoja ja he ottavat 
vastuuta tehtävän 
joistain osista. He eivät 
kykene vielä johtamaan 
koko prosessia alusta 
loppuun.

Oppijat osaavat 
johtaa toimintaa. 
Tähän kuuluu 
päätösten 
tekeminen ryhmän 
rakentamisesta, 
roolittamisesta ja 
yhtenäistämisestä. 
Oppijat 
hahmottavat 
suunnitelman siitä, 
miltä onnistunut 
työ näyttää ja he 
tietävät, mitä 
onnistuminen 
vaatii.

Oppijoilla on erinomaiset 
toiminnallisen johtamisen 
taidot ja 'tekemisen 
meininki', joka tarttuu 
myös muihin ryhmän 
jäseniin. He osaavat 
organisoida prosessin 
selkeästi siten, että 
jokainen ryhmän jäsen 
pystyy työskentelemään 
omien vahvuuksiensa 
mukaisesti.

Oppijat osaavat 
kyseenalaistaa 
vallitsevan tilan ja 
innostavat ympärillään 
olevia ihmisiä yhteistä 
tavoitetta kohti. Heillä 
on hyvä asenne 
käytännön 
toteuttamiseen. Lisäksi 
heillä on sitkeyttä ja 
näkemystä johtaa 
kokonaista prosessia ja 
keskustella tärkeistä 
kysymyksistä.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 
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Yleinen

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. 
teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen 
seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa 
kuin ennen. Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada 
yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja 
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 
Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, 
yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että 
oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia 
yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-
ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran 
kannalta. 

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän 
erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Perusopetuksen 
aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat 
kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan 
työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja 
yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja 
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen 
taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen 
tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. 
Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä 
ja verkostoitumista. 

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti 
ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi 
hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä 
opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa 
opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan 
työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan 
erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He 
harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita 
työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä 
olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus oppia 
ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä.  
Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn 
loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten 
arvostamiseen. 

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa 
joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin 
aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita 
tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen 
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa 
perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten 
sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset 
tiedostaen.  

Vuosiluokat 1-2

yöelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia 
oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. 
Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja 
yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten 
kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita 
kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä 
itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi 
koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa 
tilanteissa itseensä luottaen. Oppilaita opastetaan 
tutustumaan eri ammatteihin koulussa ja koulun 
ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn 
merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden arjen ja 
toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 3-6

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta 
tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan 
vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. 
Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun 
saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. 
Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, 
ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa 
oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, 
neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-
ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä 
toisille oppilaille. 

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat 
kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi 
toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen 
työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten 
ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu 
tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan 
aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään 
työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa. 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 7-9

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja 
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä 
vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita 
opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän 
erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
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erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, 
että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat 
kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan 
myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista 
käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon 
ja vuorovaikutustaitojen merkitys.  Koulutyöhön sisältyy 
toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan 
erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. 
Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa 
vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, 
vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä 
harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.  

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja 
verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja 
Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
kansainvälisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa 
opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan 
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään 
johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden 
muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin 
aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia 
vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, 
kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä 
viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat 
tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, 
yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen 
yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan 
ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä 
mahdollisuuksista ja uravalinnoista.  Heitä rohkaistaan 
tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, 
vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään 
opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja 
omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja 
muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen. 
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Oppimaan 
oppiminen

Oppijat eivät osaa 
kertoa, mitä heidän 
on opittava ja 
miksi. He 
tarvitsevat 
opettajan tukea 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
Oppija tarvitsee 
merkittävästi 
opettajan tukea 
oman 
oppimisprosessins
a reflektoinnissa 
huomatakseen 
mikä edistää 
oppimista ja mikä 
ei edistä.

Tarkoituksenmukaisell
a  ohjauksella oppijat 
osaavat tunnistaa 
omat kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  
tietonsa ja taitonsa . 
Oppija tunnistaa 
ohjattuna, mitä täytyy 
oppia seuraavaksi ja 
miksi.  Oppija osaa 
yhdessä opettajan 
kanssa valita 
seuraavan 
oppimisaiheen, joka 
vasta hänen 
oppimisen tarpeitaan . 
Oppijat oppivat 
näkemään, että 
virheistä ja 
palautteesta oppii.

Oppijat osaavat 
tunnistaa omat 
kiinnostuksen 
kohteensa, sekä  
tämänhetkiset  
tietonsa ja taitonsa.  
Oppija tunnistaa , mitä 
täytyy oppia ja miksi. 
Oppija osaa vähäisellä 
tuella  valita 
seuraavan 
oppimisaiheen , luoda 
ja suunnitella 
oppimisprojektin joka 
vastaa hyvin hänen 
oppimistarpeitaan. 
Oppijat kokevat 
palautteen 
mahdollisuutena  ja 
käyttävät sitä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijat ovat taitavia 
havaitsemaan, mitä 
heidän täytyy oppia 
seuraavaksi, 
löytämään tai luomaan 
itselleen 
oppimismahdollisuuksi
a.  Oppimisprosessin 
aikana oppijat 
reflektoivat miten hyvin 
heidän rakentamansa 
tiedot ja taidot 
vastaavat oppimisen 
tavoitteita.  He osaavat 
hankkia palautetta 
tarvittaessa ja   
muokata toimintaansa 
tai suunnitella sen 
paremmin edistämään 
oppimistaan.

Oppijat ovat erittäin 
taitavia löytämään ja 
luomaan omia 
oppimismahdollisuuksia, 
joissa opitaan elämässä 
tarvittavia ydinosaamista 
ja taitoja. Oppijat luovat 
ympäröivän maailman 
kannalta merkityksellisiä 
ratkaisuja.  Oppijat 
keräävät palautetta 
aktiivisesti 
ymmärtääkseen miten  
heidän  ajatusmallinsa ja 
tapansa opiskella auttaa 
heitä kehittymään.  

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a oppimisessaan. 
Toiminta on 
kuitenkin 
pinnallisella tasolla 
eikä tarjoa 
oppilaille 
mahdollisuuksia 
palautteen 
vastaanottamiseen 
tai reflektointiin.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
palautteen 
vastaanottamiseen ja 
reflektioon. Toiminta 
on sellaista, mitä ei 
voisi tehdä ilman 
teknologian apua ja 
palautteen 
vastaanottaminen on 
tehokkaampaa tai 
nopeampaa. Oppijat 
eivät ole ymmärtäneet, 
että teknologia tuo 
lisäarvoa oppimiseen.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantaakseen 
palautteen 
vastaanottamista ja 
reflektointia. Oppijat 
kokevat, että 
teknologia tuo 
lisäarvoa oppimiseen. 
Oppilaat eivät osaa 
perustella, miten ja 
miksi tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttoi heitä.

Oppijat osaavat 
perustella, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia 
on auttanut heitä 
vastaanottamaan 
palautetta ja 
reflektoimaan. Heillä 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa koko 
oppimistehtävän ajan. 
He osaavat vastaanottaa 
palautetta ja parantavat 
siten oppimisensa 
tehokkuutta, laatua ja 
merkitsevyyttä. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka käytetty 
teknologia auttaa heitä 
oppimisessa. Toiminta 
on sellaista, että oppijat 
eivät olisi voineet tehdä 
sitä ilman tieto- ja 
viestintäteknologian 
hyödyntämistä. Oppijoilla 
on taito hyödyntää 
osaamistaan muissa 
oppimistehtävissä.

Sisukkuus, 
määrätietoisuus ja 
sinnikkyys

Oppijat lannistuvat 
tai luovuttavat, kun 
he kohtaavat 
oppimisessaan 
haasteita, 
odottamattomia 
ongelmia tai 
kielteistä 
palautetta. Tämä 
vaikuttaa 
merkittävästi 
heidän 
työskentelyynsä.

Oppijat tarvitsevat 
tukea ja rohkaisua, 
kun he kohtaavat 
takaiskuja, kielteistä 
palautetta tai 
haasteita. He 
osoittavat merkkejä 
sisukkuudesta, 
määrätietoisuudesta ja 
sinnikkyydestä, mutta 
hukkaavat 
innostuksensa 
nopeasti.

Oppijat osoittavat 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuri takaisku 
tai kielteinen palaute 
voi kuitenkin lannistaa 
heidät. He selviävät 
pienistä haasteista. 
Oppijat osaavat 
tarpeen mukaan 
tauottaa ja muokata 
oppimisprosessiaan, 
kunnes pääsevät 
haluamaansa 
lopputulokseen.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä 
sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä, kun he 
lähestyvät ratkaistavaa 
ongelmaa ja tarttuvat 
siihen. Suuren 
takaiskun sattuessa 
oppijat osaavat 
tauottaa ja muokata 
oppimisprosessiaan. 
He lähestyvät 
ongelmaa 
määrätietoisesti, 
kunnes löytävät 
ratkaisun. Oppijat 
osaavat perustella 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen 
oppimisessaan.

Oppijat osoittavat 
kehittynyttä sisukkuutta, 
määrätietoisuutta ja 
sinnikkyyttä. Työskentely 
sujuu haasteista 
huolimatta. Oppijat 
osaavat tukea myös 
toisia oppijoita 
vastoinkäymisissä. 
Oppijat osaavat hankkia 
ja vastaanottaa 
palautetta ja käyttävät 
sitä oppimisen 
vahvistamiseen. Oppijat 
ymmärtävät 
sisukkuuden, 
määrätietoisuuden ja 
sinnikkyyden 
merkityksen elämälle, 
oppimiselle, muutokselle, 
työelämälle ja 
kansalaisuudelle.

Itseohjautuvuus ja 
vastuu oppimisesta

Oppijat vaativat 
työskentelyynsä 
ohjausta ja 
struktuuria 
jokaisessa 
tehtävän 
vaiheessa. He 
eivät kykene itse 
luomaan 
suunnitelmaa 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Oppijat kehittävät 
taitojaan työnsä 
suunnittelemisessa, 
valintojen tekemisessä 
sekä oppimiseen 
liittyvässä 
päätöksenteossa. 
Oppijat lähestyvät 
ratkaistavaa ongelmaa 
kysymällä kysymyksiä: 
mitä, miten, milloin, 
kuka ja missä. Oppijat 
tarvitsevat tukea 
tehtävän 
aloittamisessa ja 
suurissa 
vastoinkäymisissä.

Oppijat osaavat ottaa 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
tarvitsevat toisinaan 
tukea, kun he 
suunnittelevat 
lähestymistapaansa 
ongelmaan, 
reflektoivat  
oppimaansa tai 
kehittävät työnsä 
laatua.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden 
taidot ja he ottavat 
vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat edetä 
määrätietoisesti kohti 
oppimistavoitetta ja 
tehdä tärkeitä 
päätöksiä 
parantaakseen 
oppimistaan.

Oppijoilla on hyvät 
itseohjautuvuuden taidot 
ja he ottavat vastuuta 
oppimisestaan. He 
osaavat perustella, 
kuinka itseohjautuvuus 
auttaa heitä tekemään 
tärkeitä ratkaisuja. 
Oppijat ymmärtävät 
oppimisen olevan tärkeä 
osa elämää.
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Yrittäjämäinen 
asenne

Oppijoilla ei ole 
yrittäjämäistä 
asennetta. He eivät 
tunnista ympäriltään 
mahdollisuuksia 
luoda uusia 
merkityksiä.

Tuettuina oppijat 
kykenevät tunnistamaan 
mahdollisuuksia, tarpeita 
tai ongelmia, joihin he 
pystyvät luomaan uusia 
merkityksiä.

Oppijoilla on 
yrittäjämäinen 
asenne ja he 
osaavat tunnistaa 
mahdollisuuksia, 
tarpeita ja 
ongelmia tavoilla, 
jotka luovat uusia 
merkityksiä. He 
osaavat koota 
samalla tavalla 
ajattelevia yksilöitä 
yhteen ja toteuttaa 
ratkaisunsa.

Oppijoilla on yrittäjämäinen 
asenne, jonka avulla he 
luovat uusia merkityksiä. 
Oppijat osaavat 
hahmotella, miltä 
tulevaisuus voisi näyttää. 
He osaavat saattaa 
osaavia ihmisiä yhteen 
luodakseen ratkaisun 
asettamaansa ongelmaan. 
Oppijoiden yrittäjämäinen 
asenne sisältää 
innovaatiokykyä, 
riskinottoa, visioimista ja 
tekevää asennetta.

Oppijailla on taito 
tunnistaa ja luoda uusia 
merkityksiä. Oppijoilla on 
halu kyseenalaistaa 
vallitsevaa tilaa ja 
kuvitella toisenlainen, 
parempi todellisuus. He 
osaavat löytää 
ympäriltään osaamista ja 
resursseja, joilla 
ratkaisut voidaan 
rakentaa.

Olennaiset 
kysymykset

Oppijat innostuvat 
tutkimastaan 
teemasta, mutta 
eivät onnistu 
muodostamaan 
olennaisia 
kysymyksiä, jotka 
auttaisivat 
syventymään 
todelliseen 
maailmaan 
liittyvään 
ongelmaan. Oppijat 
osaavat suunnitella 
tutkimusprosessin, 
jos kysymykset on 
annettu heille 
valmiina.

Oppijat osaavat rakentaa 
olennaisia kysymyksiä. 
Oppijat tarvitsevat tukea 
toiminnalleen.

Oppijat osaavat 
rakentaa olennaisia 
kysymyksiä. 
Oppilaat osaavat 
määritellä 
ratkaistavan 
ongelman ja tehdä 
tutkimussuunnitelm
an.

Oppijat osaavat rakentaa 
olennaisia kysymyksiä. He 
osaavat tunnistaa 
todelliseen maailmaan 
liittyviä ja ristiriitaisia 
aiheita, määritellä 
ongelman ja etsiä 
vaihtelevia näkökulmia. 
Oppijat kykenevät 
tekemään provokaatioita ja 
omaperäisiä pohdintoja 
aiheesta. Oppijoilla on 
hyvät ajattelun ja oppimaan 
oppimisen taidot sekä 
yhteistä hyvää edistävät 
arvot ja asenteet. Oppijat 
ymmärtävät ympäristön, 
johon ratkaistava ongelma 
liittyy.

Oppijoilla on hyvät taidot 
rajata ongelmia ja 
esittää olennaisia 
kysymyksiä. Oppijoilla 
on halu rakentaa 
ymmärrystä suuristakin 
ongelmista. Oppijat 
kysyvät kysymyksiä, 
jotka kyseenalaistavat 
vallitsevan tilan. Heillä 
on aito kiinnostus tutkia 
todelliseen maailmaan 
liittyviä ongelmia.

Tieto- ja 
viestintäteknolog
ian 
hyödyntäminen

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa
, mutta se ei 
paranna luovan 
prosessin tai 
lopputuotoksen 
laatua.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
tunnistaakseen ja 
rakentaakseen luovia 
ideoita. Toiminta on 
sellaista, jota ei voisi 
tehdä ilman teknologiaa. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
tehostaa tai nopeuttaa 
luovaa prosessia. 
Varsinaisen 
lopputuotoksen laatu ei 
kuitenkaan merkittävästi 
parane.

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologia
a parantaakseen 
oppimisprosessin 
luovuutta. He eivät 
osaa perustella 
miten ja miksi 
työkalu auttoi, 
mutta hyödyt ovat 
myös 
lopputuotoksen 
kannalta selkeät.

Oppijat osaavat perustella, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia on 
edistänyt heidän luovaa 
ajatteluaan ja lopputuotosta 
jossain oppimisprosessin 
vaiheessa. He kykenevät 
myös suunnittelemaan, 
kuinka opittua voisi 
soveltaa muissa 
oppimistehtävissä.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kattavasti koko 
oppimistehtävän ajan. 
He kehittävät sen avulla 
luovia ideoita ja 
lopputuotoksen. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia on 
edistänyt luovuutta 
kokonaisvaltaisesti 
heidän työssään. Samaa 
ei voitaisi tehdä ilman 
teknologiaa. Oppijat 
osaavat soveltaa 
oppimansa myös muihin 
tilanteisiin ja 
oppimistehtäviin.

Uusien ideoiden 
kehittäminen

Oppijat pyrkivät 
pikemmin 
löytämään 
ennaltamääritettyjä 
tai olemassa olevia 
ratkaisuja kuin 
kehittämään uusia 
lähestymistapoja. 
He saattavat 
helposti lytätä 
toisten ajatuksia.

Oppijoiden ajattelu on 
sidoksissa olemassa 
oleviin malleihin. He 
osaavat valita 
useamman kuin yhden 
lähestymistavan 
ongelmaan. He 
kykenevät tuettuina 
löytämään luovia 
ratkaisuja. Oppijoiden 
ajattelu on kapea-alaista 
ja heillä on käytössään 
vain muutamia luovia 
ratkaisumalleja. He 
kykenevät luomaan 
uusia innovatiivisia 
ratkaisuja 'laatikon 
ulkopuolelta'. He eivät 
pysty luomaan uusia 
merkityksiä.

Oppijat käyttävät 
hajaantuvaa ja 
laatikon 
ulkopuolista 
ajattelua ideoiden 
kehittelyyn. 
Oppijoilla on hyvät 
taidot ajattelussa ja 
luovien 
strategioiden 
käyttämisessä. He 
osaavat tehdä 
innovatiivisia 
ratkaisuja, jotka 
ovat ainutlaatuisia 
ja luovat uusia 
merkityksiä.

Oppijat käyttävät 
hajaantuvaa ajattelua, joka 
haastaa vallitsevan tilan. 
He käyttävät taitavasti 
useita luovan ajattelun 
strategioita kehittääkseen 
uusia innovatiivisia 
ratkaisuja. He kehittelevät 
ideoita, joihin sisältyy 
riskinottoa. Oppijat osaavat 
ottaa huomioon toisten 
ideat ja löytävät hyviä 
puolia erikoisimmistakin 
ratkaisuista. Oppijoilla on 
hyvä käsitys 
käytännöllisyydestä ja 
todelliseen maailmaan 
liittyvistä ongelmista. 
Kehitetyt ratkaisut luovat 
uusia merkityksiä.

Oppijoilla on taito 
rakentaa uusia ja 
käänteentekeviä ideoita. 
Heillä on ymmärrys siitä, 
kuinka ideat voidaan 
toteuttaa. Oppijat 
osaavat ajatella laatikon 
ulkopuolelta, käyttää 
luovan ajattelun 
strategioita sekä löytää 
ratkaisuja todellisen 
maailman ongelmiin. 
Ratkaisut ovat 
merkityksellisiä ja niillä 
on myönteinen vaikutus 
yhteiskuntaan. 
Ratkaisuja on pohdittu 
useasta näkökulmasta.

Toiminnan 
johtaminen

Oppijoilla ei ole 
kykyä saattaa 
ihmisiä yhteen 
suunnitelman 
toteuttamiseksi.

Oppijoilla on johtamisen 
taitoja ja he ottavat 
vastuuta tehtävän 
joistain osista. He eivät 
kykene vielä johtamaan 
koko prosessia alusta 
loppuun.

Oppijat osaavat 
johtaa toimintaa. 
Tähän kuuluu 
päätösten 
tekeminen ryhmän 
rakentamisesta, 
roolittamisesta ja 
yhtenäistämisestä. 
Oppijat 
hahmottavat 
suunnitelman siitä, 
miltä onnistunut työ 
näyttää ja he 
tietävät, mitä 
onnistuminen 
vaatii.

Oppijoilla on erinomaiset 
toiminnallisen johtamisen 
taidot ja 'tekemisen 
meininki', joka tarttuu myös 
muihin ryhmän jäseniin. He 
osaavat organisoida 
prosessin selkeästi siten, 
että jokainen ryhmän jäsen 
pystyy työskentelemään 
omien vahvuuksiensa 
mukaisesti.

Oppijat osaavat 
kyseenalaistaa 
vallitsevan tilan ja 
innostavat ympärillään 
olevia ihmisiä yhteistä 
tavoitetta kohti. Heillä on 
hyvä asenne käytännön 
toteuttamiseen. Lisäksi 
heillä on sitkeyttä ja 
näkemystä johtaa 
kokonaista prosessia ja 
keskustella tärkeistä 
kysymyksistä.

Kommentoi: Kirjaa 
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Tiedon ja 
perusteluiden 
arviointi

Oppijat osaavat 
löytää tietoa 
määrätystä 
aiheesta. He eivät 
kykene arvioimaan 
tiedon 
luotettavuutta tai 
soveltuvuutta. 
Oppijoilla on 
puutteita 
argumentoinnissa, 
perustelemisessa 
sekä loogisessa 
päättelyssä.

Oppijoilla on hyvät 
tiedonhankintataido
t. He kykenevät 
valikoimaan tietoa, 
rakentamaan 
yhtenäisiä 
kokonaisuuksia 
sekä löytämään 
asiayhteyksiä. 
Oppijat tarvitsevat 
tukea ja ohjausta 
tiedonhaussa.

Oppijoilla on kyky 
tunnistaa yhteyksiä 
asioiden, teemojen ja 
prosessien välillä. He 
osaavat tunnistaa 
perusteettomat 
väitteet, loogiset 
virheet, huonot 
perustelut sekä 
kumoamaan heikot 
johtopäätökset. 
Oppilaan voi olla 
vaikea tulkita ja 
kuvailla omaa 
ajatteluprosessiaan.

Oppijat ovat taitavia 
tulkitsemaan, onko tieto 
luotettavaa, tarpeellista tai 
hyödyllistä. He osaavat 
arvioida päättelyketjuja ja 
tunnistaa perusteettomat 
väitteet, loogiset virheet, 
huonot perustelut sekä 
kumoamaan heikot 
johtopäätökset. Oppijat 
osaavat tulkita ja kuvailla 
omaa ajatteluaan, mutta 
eivät selkeästi ja oivaltavasti.

Oppijat kykenevät 
määrittelemään 
asiayhteyksiä, 
tunnistamaan 
päättelyketjuja sekä 
löytämään suhteita 
asioiden väliltä. Oppijat 
kykenevät 
rakentamaan uusia 
merkityksiä löytämänsä 
tiedon perusteella sekä 
luovimaan 
informaatiotulvassa.

Yhteyksien 
luominen ja 
päättelyketjujen 
tunnistaminen

Oppijat  tunnistavat 
yksinkertaisia 
päättelyketjuja ja 
asioiden yhteyksiä, 
kun niitä 
korostetaan. 
Oppijat eivät 
kuitenkaan tunnista 
yhteyksiä teemojen 
välillä tai 
oppiainerajojen yli.

Oppijat osaavat 
etsiä tietoa 
monipuolisista 
lähteistä ja eri 
näkökulmista. He 
kykenevät 
rakentamaan 
kokonaisvaltaista 
ymmärrystä asioista 
ja käsitteistä. 
Oppilaat tunnistavat 
päättelyketjuja ja 
asioiden yhteyksiä. 
He näkevät 
kokonaisuuden 
eivätkä vain 
irrallisia osia. 
Oppijat tarvitsevat 
yhä vahvaa tukea ja 
ohjausta.

Oppijat tunnistavat 
yhteyksiä ideoiden, 
teemojen ja 
prosessien välillä. He 
ylittävät tulkinnassaan 
laajoja teemoja, kuten 
yhteisöihin, 
kulttuureihin, 
aikakauteeen liittyviä 
tai oppiainerajojen yli 
kulkevia asioita.

Oppijat ymmärtävät ja 
osaavat perustella, miksi on 
tärkeää rakentaa yhteyksiä 
eri asioiden välillä ja 
teemojen yli. He tietävät 
toiminnan vahvistavan 
heidän ymmärrystään 
verkostoituneesta 
maailmasta.

Oppijat osaavat 
tunnistaa ja rakentaa 
yhteyksiä. He osaavat 
tunnistaa 
päättelyketjuja ja 
asioiden välisiä 
suhteita. Oppijoilla on 
hyvät valmiudet luoda 
uutta ymmärrystä ja 
selvitä 
informaatiotulvassa 
sekä verkostoituneessa 
maailmassa.

Merkityksellinen 
tiedon 
rakentaminen

Oppijat saattavat 
olla taitavia tiedon 
käyttäjiä, mutta 
heidän on vaikea 
tuottaa itse 
merkityksellistä 
tietoa. He yrittävät  
tiedon 
rakentamisessa 
miellyttää opettajaa 
enemmän kuin 
luoda omaa 
ymmärrystä. He 
tarvitsevat 
suostuttelua ja 
ohjausta.

Oppijat aloittavat 
tehtävän 
pohtimalla, mitä he 
jo tietävät asiasta. 
Tiedon 
rakentamista 
tapahtuu, mutta se 
on varsin 
pinnallisella tasolla. 
Se saattaa rajoittua 
tulkintaan, jossa ei 
ole analysointia, 
teemojen yhdistelyä 
tai kriittistä 
arviointia. 
Oppijoiden on vielä 
kehitettävä kriittisen 
ajattelun taitojaan ja 
päättelykykyään.

Oppijat löytävät 
erilaisia näkökulmia 
oppimiseen. He 
aktivoivat, arvioivat ja 
rakentavat aiempia 
tietojaan asiasta tai 
ilmiöstä. Oppijoilla on 
hyvät tiedon 
tulkitsemisen ja 
analysoimisen taidot. 
He kykenevät 
rakentamaan 
merkityksellistä tietoa, 
mutta yleensä vain 
yhden teeman tai 
oppiaineen alueella. 
Teemojen 
yhdistämisen ja 
tiedon arvioimisen 
taidot ovat vasta 
kehittymässä.

Oppijat osaavat perustella, 
kuinka he rakentavat uutta 
ymmärrystä. He osaavat 
tulkita, analysoida ja 
yhdistellä tietoa tietoa eri 
lähteistä ja useiden teemojen 
alueella. He osaavat sitoa 
oppimansa asiat aiempiin 
tietoihinsa. He ovat 
ymmärtäneet, miksi 
oppiminen on tärkeää ja 
miten se voi auttaa heitä 
tulevaisuudessa.

Oppijoilla on vahvat 
ajattelun ja päättelyn 
taidot. He osaavat 
tulkita, analysoida, 
yhdistellä ja arvioida 
tietoa. Tiedon 
rakentaminen on laaja-
alaista, oivaltavaa, 
oppiainerajat ylittävää, 
käytännöllistä ja 
kriittistä. Oppijat 
käyttävät taitojaan 
oman 
oppimisprosessinsa 
reflektointiin, arviointiin 
ja kehittämiseen.

Tieto- ja 
viestintäteknologia
n hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät tieto-
ja 
viestintäteknologiaa
, mutta eivät 
kykene 
rakentamaan 
merkityksellistä 
tietoa, uusia 
asiayhteyksiä tai 
tiedon 
soveltamista.

Oppijat käyttävät 
tieto- ja 
viestintäteknologian 
mahdollisuuksia 
rakentaakseen 
uutta tietoa, 
tunnistaakseen 
päättelyketjuja ja 
yhdistääkseen 
tietoa eri lähteistä. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
ei ole kuitenkaan 
syventänyt kriittistä 
ajattelua.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
ongelmanratkaisussa, 
oppiainerajojen 
ylittämisessä sekä 
päättelyketjujen ja 
asiayhteyksien 
tunnistamisessa. He 
osaavat syventää 
kriittistä ajatteluaan ja 
soveltaa oppimaansa 
muihin tehtäviin.

Oppijat kykenevät 
perustelemaan kuinka tieto-
ja viestintäteknologian käyttö 
on lisännyt heidän kriittistä 
ajatteluaan sekä tehostanut 
heidän oppimistaan joissain 
tehtävän vaiheissa.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kattavasti ja 
tehokkaasti koko 
tehtävän ajan. He 
kykenevät 
syventämään kriittistä 
ajatteluaan. Oppijat 
osaavat perustella, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia on 
vaikuttanut koko 
oppimisprosessiin ja 
uuden ymmärryksen 
rakentumiseen.

Yhteistoiminnalline
n tiedon 
rakentaminen

Oppijat osaavat 
itsenäisesti 
rakentaa tietoa. 
Oppijat osaavat 
toimia ryhmässä, 
mutta eivät kykene 
rakentamaan tietoa 
yhdessä.

Oppijat rakentavat 
ryhmässä tietoa. 
Oppijat kokevat 
yhteistyön 
hyödylliseksi.

Edellisen tason 
ominaisuuksien 
lisäksi oppijat 
kehittelevät 
ratkaisuja, joihin 
yhteistyö tuo 
lisäarvoa

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat tekevät ryhmässään 
tehtävän kannalta merkittäviä 
ratkaisuja. Oppijat osaavat 
yhdessä valita oppimiseen 
sopivimmat työvälineet. 
Oppijat kokevat, että 
yhteistoiminnallinen 
työskentely auttaa 
monimutkaisten ongelmien 
ratkaisemisessa.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat toimivat 
ryhmässä ilman 
ulkopuolista tukea ja 
ohjeistusta. 
Yhteistoiminta parantaa 
sekä koko ryhmä että 
siihen kuuluvien 
yksilöiden 
oppimista.Ratkaisut 
ovat sovellettavissa 
todelliseen maailmaan. 
Oppijat osaavat 
perustella, kuinka 
heidän ryhmänsä 
toiminta parantaa 
yksilöiden oppimista.

Käytännön 
ongelmanratkaisu

Oppijat 
tarkastelevat 
ongelmaa 
ainoastaan yhdestä 
näkökulmasta. He 
eivät onnistu 
muodostamaan 
kuvaa 
kokonaisuudesta. 
Oppijat tarvitsevat 

Oppijoille osaavat 
kokeilla erilaisia 
ideoita ja niiden 
toimivuutta. He ovat 
omaksuneet 
erilaisia 
soveltamistapoja 
todellisen maailman 
ongelmiin. He 
tarvitsevat 

Oppijat kykenevät 
loogiseen päättelyyn, 
johtopäätösten 
tekemiseen ja 
toiminnan 
suunnitteluun. He 
osaavat soveltaa 
oppimistaan muihin 
tilanteisiin ja 
todellisen maailman 

Oppijat osaavat huomioida 
ongelmanratkaisuun 
vaikuttavia tekijöitä 
monipuolisesti. He 
tunnistavat merkityksellisiä 
teemoja, rajoituksia ja 
kriteereitä, jotta ratkaisusta 
saataisiin parempi. Oppijat 
osaavat rakentaa oppimansa 
pohjalta suunnitelmia ja 

Oppijat hallitsevat 
kriittisen ajattelun, 
loogisen päättelyn ja 
johtopäätösten 
tekemisen 
ongelmanratkaisuun 
liittyen. He reflektoivat 
omaa 
oppimisprosessiaan ja 
osaavat soveltaa 

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 

Ydintaito – ajattelun taidot
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Oppijat tarvitsevat 
paljon tukea ja 
ohjausta, jotta he 
pystyvät 
soveltamaan 
ratkaisuaan 
todelliseen 
maailmaan. Sen 
sijaan oppilaat 
osaavat soveltaa 
uutta tietoa 
rajattuun 
ympäristöön.

tarvitsevat 
soveltamisessa 
opettajan tukea. 
Tuettuna he 
pystyvät 
soveltamaan 
samaa ratkaisua 
useampaan kuin 
yhteen kohteeseen.

todellisen maailman 
ongelmiin. Erityisesti 
itseään lähellä oleviin 
asioihin.

pohjalta suunnitelmia ja 
prototyyppejä, joita voidaan 
testata todellisessa 
maailmassa. Oppijat 
ymmärtävät, miksi tiedon 
soveltaminen on tärkeää. He 
myös tunnistavat oman 
tapansa analysoida tietoa ja 
osaavat soveltaa ratkaisua 
muihin tilanteisiin. He 
kykenevät kehittämään 
ratkaisuaan saamansa 
palautteen perusteella. Tämä 
edellyttää virheiden 
myöntämistä ja niistä 
oppimista.

osaavat soveltaa 
ratkaisunsa muihin 
tilanteisiin. Oppijoilla on 
käsitys siitä, mikä on 
tehokkain tapa toimia 
erilaisissa 
ongelmanratkaisutilant
eissa. Oppijat 
kykenevät osoittamaan 
ja perustelemaan 
oppimansa asiat sekä 
sen, mitä uutta 
ymmärrystä heidän 
ratkaisunsa luo.
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Yleinen

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on 
demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista 
tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö 
tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo 
osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia 
oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi 
kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen 
oppilaan osallisuutta. 

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden 
kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 
kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan 
osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, 
yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin.  He saavat tietoja ja 
kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä 
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön 
suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen 
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median 
vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. 
Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, 
päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat 
hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä 
luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa 
että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia 
näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään 
yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, 
sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden 
kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan 
ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän 
elämäntavan näkökulmista. 

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

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 1-2 Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

L7
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Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana 
pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja 
oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, 
työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä 
ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun 
muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa 
keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus 
ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten kautta 
oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja 
toteutumiseen käytännössä.  Oppilaat kuuluvat 
oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista 
asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytystensä 
mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille 
merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus 
omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä 
sen puolesta.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 3-6

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden 
kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 
kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään 
kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä 
ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä 
kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja 
harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa 
myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan 
näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja 
harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. 

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, 
ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä 
päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri 
opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. 
Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten 
kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta 
koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, 
osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. 
Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, 
kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai 
muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, 
joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja 
kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön 
suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen 
luontosuhteen kautta.  Oppilaita ohjataan ymmärtämään 
omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi 
itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 

Vuosiluokat 7-9

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden 
kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja 
harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan 

Kommentoi: Kirjaa tähän kommentit ja 
huomiot. 
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harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan 
jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri 
opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä 
tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat 
kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat 
näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan 
vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat tietoja ja 
kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen 
keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, 
ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, 
taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja 
poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Kokemukset 
tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja 
rohkaistumista vastuulliseen toimintaan.  Osallistumalla 
oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten 
kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen 
oikeutusta eri näkökulmista. Toiminnassa opitaan 
neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. 
Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset 
teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja 
tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle 
ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia 
tulevaisuusvaihtoehtoja.  Oppilaat saavat valmiuksia sekä 
omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -
rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää 
hyvinvointia edistäviksi. Perusopetuksen aikana 
muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen 
ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten 
koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa.  
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Yhtenäinen 
viestintä

Oppijoiden 
kommunikaatio ei 
ole yhtenäistä.Se 
keskittyy yhteen 
viestintämuotoon 
(mm. kirjallinen, 
verbaalinen tai 
visuaalinen)

Oppijat alkavat 
ymmärtää erilaisten 
viestintämuotojen ja -
työkalujen tuoman 
lisäarvon. He 
tarvitsevat 
toiminnalleen paljon 
tukea. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
keskittyy useampaan 
viestintämuotoon. 
Viestintä ei kuitenkaan 
ole ehjä kokonaisuus.

Oppijat ymmärtävät 
erilaisten 
viestintämuotojen ja -
työkalujen tuoman 
lisäarvon. He osaavat 
valita tilanteeseen 
sopivan 
viestintämuodon ja -
työkalun. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Oppijat osaavat valita 
monipuolisia 
viestintämuotoja ja -
työkaluja. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.Siinä käytetään 
onnistuneesti useita 
viestintämuotoja.

Oppijat osaavat selkeästi 
perustella 
viestintämuotoihin ja -
työkaluihin liittyvät 
valintansa. Viestintä on 
ymmärrettävää ja 
yhtenäistä.

Viestintä 
erityisyleisölle

Oppijat eivät 
osaa asettaa 
itseään yleisönsä 
asemaan. Oppijat 
käyttävät 
viestintämuotoja 
ja -työkaluja, 
jotka ovat heille 
itselleen 
tutuimpia.

Oppijat osaavat 
muokata viestintäänsä 
yleisön tarpeiden ja 
tilanteen mukaan. 
Oppijat osaavat valita 
tarkoituksenmukaisesti 
esitys- ja puhetavan, 
viestintämuodon 
sekä -työkalut. Oppijat 
tarvitsevat paljon 
tukea viestinnän 
suunnitteluun.

Oppijat ymmärtävät, 
kuinka yleisö voi 
viestinnässä olla 
erilainen. He osaavat 
rakentaa viestintänsä 
niin, että yleisö 
ymmärtää sen 
halutulla tavalla.

Oppijat käyttävät aikaa 
yleisönsä ja olosuhteiden 
tunnistamiseen ennen 
kuin he suunnittelevat 
viestintää. Oppijat 
ymmärtävät, että eri 
henkilöt ymmärtävät 
viestinnän eri tavoin. 
Oppijoilla on käsitys siitä, 
kuinka viestintää voidaan 
muokataan erilaisille 
yleisöille siten, että se 
tuottaa lisäarvoa 
kuulijoille. Oppijat 
keräävät palautetta 
muokatakseen 
viestintäänsä.

Oppijoilla tiedostavat, mikä 
innostaa, motivoi tai 
vetoaa tiettyyn yleisöön. 
He osaavat käyttää 
tietojaan parantamaan 
viestinsä perillemenoa. 
Oppijoilla on tilannetajua 
siitä, milloin yleisöä voi 
haastaa. Oppijoilla on 
käytössään erilaisia 
strategioita viestinsä 
välittämiseksi.

Monikanavainen 
viestintä

Oppijoiden on 
vaikea viestiä 
muille, mitä he 
ovat tehtävässä 
oppineet. 
Viestintä on 
epäyhtenäistä 
eikä painota 
keskeisiä asioita.

Oppijat osaavat koota 
ajattelunsa 
yhtenäiseksi viestiksi. 
He osaavat rakentaa 
dogitaalisia esityksiä 
käyttäen useampaa 
kuin yhtä 
viestintämuotoa, 
esimerkiksi kuvia, 
videokuvaa, 
äänimaisemia ja 
puhetta.

Oppijat sisällyttävät 
useita aiheita, osia tai 
näkökulmia 
tuottamaansa 
sisältöön. He 
yhdistävät sisällön 
ehjäksi 
kokonaisuudeksi 
analysoimalla ja 
yhdistelemällä tietoa. 
He osaavat käyttää 
useita 
viestintämuotoja 
välittääkseen 
viestinsä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Oppijat osaavat käyttää 
useita strategioita 
kootakseen tietonsa 
yhdeksi ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi. He 
hyödyntävät tilanteeseen 
sopivia työkaluja, 
välittääkseen viestintä 
parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Oppijat ymmärtävät, että 
viestintä on ehjä 
kokonaisuus, joka koostuu 
yhdistetyistä osista. He 
ymmärtävät viestin ytimen 
ja osaavat valita sen 
välittämiseen sopivat 
viestintämuodot ja -
työkalut. Oppijat 
hyödyntävät viestinnässä 
yllätystä, juonenkäänteitä, 
tosiasioita, huumoria ja 
käytännöllisiä elementtejä 
saavuttaakseen yleisön 
huomion ja välittääkseen 
viestinsä tehokkaasti.

Tieto- ja 
viestintäteknologia
n hyödyntäminen

Oppijat 
hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologi
aa 
viestinnässään. 
Se ei kuitenkaan 
paranna 
viestinnän laatua, 
saavutettavuutta 
tai tehoa 
työskentelyssä 
tai yleisön 
kannalta.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
viestinnässä tavoilla, 
joita ei voisi tehdä 
ilman teknologiaa. 
Tieto- ja 
viestintäteknologia 
tekee viestinnästä 
tehokkaampaa, 
nopeampaa tai 
kohdistaa sen 
laajemmalle yleisölle. 
Viestinnän laatu ei ole 
kuitenkaan 
merkittävästi 
parantunut.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
parantamaan 
viestinnän tehoa ja 
laatua. Tieto- ja 
viestintäteknologia 
auttaa mukauttamaan 
viestin halutulle 
yleisölle, niin että 
heidän 
ymmärryksensä 
viestin merkityksestä 
paranee.

Oppijat osaavat selkeästi 
perustella, kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa viestintää sekä 
prosessin että viestin 
vastaanottamisen 
kannalta. Tieto- ja 
viestintäteknologian avulla 
viesti jää paremmin 
yleisön mieleen.

Oppijat hyödyntävät tieto-
ja viestintäteknologiaa 
monipuolisesti koko 
oppimistehtävän ajan. 
Viestinnän teho, 
saavutettavuus ja laatu 
paranevat sekä 
työskentelyn että yleisön 
näkökulmista. Oppijat 
osaavat perustella tarkasti, 
kuinka tieto- ja 
viestintäteknologia 
parantaa yleisön 
vastaanottokykyä. Oppijat 
osaavat soveltaa 
oppimaansa myös muihin 
tehtäviin.

Viestinnän 
parantaminen

Oppijat 
työskentelevät 
yhdessä ilman 
reflektiota 
viestinnästä ja 
sen toimimisesta. 
Oppijat eivät 
suunnittele 
viestintää vaan 
se tapahtuu 
itsestään.

Oppijat noudattavat 
viestinnässään 
sovittua suunnitelmaa. 
Tuettuina he 
kykenevät 
reflektoimaan 
viestintäprosessiaan 
sekä oppimaan 
onnistumisista ja 
haasteista. Oppijat 
osaavat kehittää 
toimintaa oppimansa 
perusteella 
paremmaksi.

Oppijat osaavat 
tarkkailla, hallita ja 
kehittää 
viestintäänsä. 
Viestintätaidot 
kehittyvät jatkuvasti.

Oppijat osaavat tarkkailla, 
hallita, kehittää ja 
reflektoida 
viestintätaitojaan. Oppijat 
osaavat ennakoida 
viestintäprosessin 
haasteita. He löytävät 
tapoja parantaa toimintaa 
myös erilaisissa ryhmissä 
ja oppiainerajat ylittävissä 
tehtävissä.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat osaavat 
luonnollisesti rakentaa 
työskentely-ympäristön, 
jossa on synergiaa, jossa 
syntyy uusia ajatuksia ja 
jossa viestinnän esteet 
ovat vähäisiä.

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 

Ydintaito – viestintä - ja vuorovaikutustaidot
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Tiedon ja 
perusteluiden 
arviointi

Oppijat osaavat 
löytää tietoa 
määrätystä 
aiheesta. He eivät 
kykene arvioimaan 
tiedon luotettavuutta 
tai soveltuvuutta. 
Oppijoilla on 
puutteita 
argumentoinnissa, 
perustelemisessa 
sekä loogisessa 
päättelyssä.

Oppijoilla on hyvät 
tiedonhankintataidot
. He kykenevät 
valikoimaan tietoa, 
rakentamaan 
yhtenäisiä 
kokonaisuuksia 
sekä löytämään 
asiayhteyksiä. 
Oppijat tarvitsevat 
tukea ja ohjausta 
tiedonhaussa.

Oppijoilla on kyky 
tunnistaa yhteyksiä 
asioiden, teemojen ja 
prosessien välillä. He 
osaavat tunnistaa 
perusteettomat 
väitteet, loogiset 
virheet, huonot 
perustelut sekä 
kumoamaan heikot 
johtopäätökset. 
Oppilaan voi olla 
vaikea tulkita ja 
kuvailla omaa 
ajatteluprosessiaan.

Oppijat ovat taitavia 
tulkitsemaan, onko tieto 
luotettavaa, tarpeellista tai 
hyödyllistä. He osaavat 
arvioida päättelyketjuja ja 
tunnistaa perusteettomat 
väitteet, loogiset virheet, 
huonot perustelut sekä 
kumoamaan heikot 
johtopäätökset. Oppijat 
osaavat tulkita ja kuvailla 
omaa ajatteluaan, mutta eivät 
selkeästi ja oivaltavasti.

Oppijat kykenevät 
määrittelemään 
asiayhteyksiä, 
tunnistamaan 
päättelyketjuja sekä 
löytämään suhteita 
asioiden väliltä. Oppijat 
kykenevät rakentamaan 
uusia merkityksiä 
löytämänsä tiedon 
perusteella sekä 
luovimaan 
informaatiotulvassa.

Yhteyksien 
luominen ja 
päättelyketjujen 
tunnistaminen

Oppijat  tunnistavat 
yksinkertaisia 
päättelyketjuja ja 
asioiden yhteyksiä, 
kun niitä 
korostetaan. Oppijat 
eivät kuitenkaan 
tunnista yhteyksiä 
teemojen välillä tai 
oppiainerajojen yli.

Oppijat osaavat 
etsiä tietoa 
monipuolisista 
lähteistä ja eri 
näkökulmista. He 
kykenevät 
rakentamaan 
kokonaisvaltaista 
ymmärrystä asioista 
ja käsitteistä. 
Oppilaat tunnistavat 
päättelyketjuja ja 
asioiden yhteyksiä. 
He näkevät 
kokonaisuuden 
eivätkä vain irrallisia 
osia. Oppijat 
tarvitsevat yhä 
vahvaa tukea ja 
ohjausta.

Oppijat tunnistavat 
yhteyksiä ideoiden, 
teemojen ja 
prosessien välillä. He 
ylittävät tulkinnassaan 
laajoja teemoja, kuten 
yhteisöihin, 
kulttuureihin, 
aikakauteeen liittyviä 
tai oppiainerajojen yli 
kulkevia asioita.

Oppijat ymmärtävät ja osaavat 
perustella, miksi on tärkeää 
rakentaa yhteyksiä eri 
asioiden välillä ja teemojen yli. 
He tietävät toiminnan 
vahvistavan heidän 
ymmärrystään 
verkostoituneesta maailmasta.

Oppijat osaavat 
tunnistaa ja rakentaa 
yhteyksiä. He osaavat 
tunnistaa päättelyketjuja 
ja asioiden välisiä 
suhteita. Oppijoilla on 
hyvät valmiudet luoda 
uutta ymmärrystä ja 
selvitä 
informaatiotulvassa 
sekä verkostoituneessa 
maailmassa.

Merkityksellinen 
tiedon 
rakentaminen

Oppijat saattavat 
olla taitavia tiedon 
käyttäjiä, mutta 
heidän on vaikea 
tuottaa itse 
merkityksellistä 
tietoa. He yrittävät  
tiedon 
rakentamisessa 
miellyttää opettajaa 
enemmän kuin 
luoda omaa 
ymmärrystä. He 
tarvitsevat 
suostuttelua ja 
ohjausta.

Oppijat aloittavat 
tehtävän pohtimalla, 
mitä he jo tietävät 
asiasta. Tiedon 
rakentamista 
tapahtuu, mutta se 
on varsin 
pinnallisella tasolla. 
Se saattaa rajoittua 
tulkintaan, jossa ei 
ole analysointia, 
teemojen yhdistelyä 
tai kriittistä 
arviointia. 
Oppijoiden on vielä 
kehitettävä kriittisen 
ajattelun taitojaan ja 
päättelykykyään.

Oppijat löytävät 
erilaisia näkökulmia 
oppimiseen. He 
aktivoivat, arvioivat ja 
rakentavat aiempia 
tietojaan asiasta tai 
ilmiöstä. Oppijoilla on 
hyvät tiedon 
tulkitsemisen ja 
analysoimisen taidot. 
He kykenevät 
rakentamaan 
merkityksellistä tietoa, 
mutta yleensä vain 
yhden teeman tai 
oppiaineen alueella. 
Teemojen 
yhdistämisen ja tiedon 
arvioimisen taidot ovat 
vasta kehittymässä.

Oppijat osaavat perustella, 
kuinka he rakentavat uutta 
ymmärrystä. He osaavat 
tulkita, analysoida ja yhdistellä 
tietoa tietoa eri lähteistä ja 
useiden teemojen alueella. He 
osaavat sitoa oppimansa asiat 
aiempiin tietoihinsa. He ovat 
ymmärtäneet, miksi oppiminen 
on tärkeää ja miten se voi 
auttaa heitä tulevaisuudessa.

Oppijoilla on vahvat 
ajattelun ja päättelyn 
taidot. He osaavat 
tulkita, analysoida, 
yhdistellä ja arvioida 
tietoa. Tiedon 
rakentaminen on laaja-
alaista, oivaltavaa, 
oppiainerajat ylittävää, 
käytännöllistä ja 
kriittistä. Oppijat 
käyttävät taitojaan oman 
oppimisprosessinsa 
reflektointiin, arviointiin 
ja kehittämiseen.

Tieto- ja 
viestintäteknologia
n hyödyntäminen

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa, 
mutta eivät kykene 
rakentamaan 
merkityksellistä 
tietoa, uusia 
asiayhteyksiä tai 
tiedon soveltamista.

Oppijat käyttävät 
tieto- ja 
viestintäteknologian 
mahdollisuuksia 
rakentaakseen uutta 
tietoa, 
tunnistaakseen 
päättelyketjuja ja 
yhdistääkseen tietoa 
eri lähteistä. Tieto-
ja 
viestintäteknologia 
ei ole kuitenkaan 
syventänyt kriittistä 
ajattelua.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
ongelmanratkaisussa, 
oppiainerajojen 
ylittämisessä sekä 
päättelyketjujen ja 
asiayhteyksien 
tunnistamisessa. He 
osaavat syventää 
kriittistä ajatteluaan ja 
soveltaa oppimaansa 
muihin tehtäviin.

Oppijat kykenevät 
perustelemaan kuinka tieto- ja 
viestintäteknologian käyttö on 
lisännyt heidän kriittistä 
ajatteluaan sekä tehostanut 
heidän oppimistaan joissain 
tehtävän vaiheissa.

Oppijat hyödyntävät 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
kattavasti ja tehokkaasti 
koko tehtävän ajan. He 
kykenevät syventämään 
kriittistä ajatteluaan. 
Oppijat osaavat 
perustella, kuinka tieto-
ja viestintäteknologia on 
vaikuttanut koko 
oppimisprosessiin ja 
uuden ymmärryksen 
rakentumiseen.

Yhteistoiminnalline
n tiedon 
rakentaminen

Oppijat osaavat 
itsenäisesti 
rakentaa tietoa. 
Oppijat osaavat 
toimia ryhmässä, 
mutta eivät kykene 
rakentamaan tietoa 
yhdessä.

Oppijat rakentavat 
ryhmässä tietoa. 
Oppijat kokevat 
yhteistyön 
hyödylliseksi.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat kehittelevät 
ratkaisuja, joihin 
yhteistyö tuo lisäarvoa

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi oppijat 
tekevät ryhmässään tehtävän 
kannalta merkittäviä 
ratkaisuja. Oppijat osaavat 
yhdessä valita oppimiseen 
sopivimmat työvälineet. 
Oppijat kokevat, että 
yhteistoiminnallinen 
työskentely auttaa 
monimutkaisten ongelmien 
ratkaisemisessa.

Edellisen tason 
ominaisuuksien lisäksi 
oppijat toimivat 
ryhmässä ilman 
ulkopuolista tukea ja 
ohjeistusta. 
Yhteistoiminta parantaa 
sekä koko ryhmä että 
siihen kuuluvien 
yksilöiden 
oppimista.Ratkaisut ovat 
sovellettavissa 
todelliseen maailmaan. 
Oppijat osaavat 
perustella, kuinka 
heidän ryhmänsä 
toiminta parantaa 
yksilöiden oppimista.

Käytännön 
ongelmanratkaisu

Oppijat 
tarkastelevat 
ongelmaa 
ainoastaan yhdestä 
näkökulmasta. He 
eivät onnistu 
muodostamaan 
kuvaa 
kokonaisuudesta. 
Oppijat tarvitsevat 
paljon tukea ja 

Oppijoille osaavat 
kokeilla erilaisia 
ideoita ja niiden 
toimivuutta. He ovat 
omaksuneet erilaisia 
soveltamistapoja 
todellisen maailman 
ongelmiin. He 
tarvitsevat 
soveltamisessa 
opettajan tukea. 

Oppijat kykenevät 
loogiseen päättelyyn, 
johtopäätösten 
tekemiseen ja 
toiminnan 
suunnitteluun. He 
osaavat soveltaa 
oppimistaan muihin 
tilanteisiin ja todellisen 
maailman ongelmiin. 
Erityisesti itseään 

Oppijat osaavat huomioida 
ongelmanratkaisuun 
vaikuttavia tekijöitä 
monipuolisesti. He tunnistavat 
merkityksellisiä teemoja, 
rajoituksia ja kriteereitä, jotta 
ratkaisusta saataisiin parempi. 
Oppijat osaavat rakentaa 
oppimansa pohjalta 
suunnitelmia ja prototyyppejä, 
joita voidaan testata 

Oppijat hallitsevat 
kriittisen ajattelun, 
loogisen päättelyn ja 
johtopäätösten 
tekemisen 
ongelmanratkaisuun 
liittyen. He reflektoivat 
omaa 
oppimisprosessiaan ja 
osaavat soveltaa 
ratkaisunsa muihin 

Kommentoi: Kirjaa 
tähän kommentit ja 
huomiot. 

Ydintaito – ajattelun taidot
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paljon tukea ja 
ohjausta, jotta he 
pystyvät 
soveltamaan 
ratkaisuaan 
todelliseen 
maailmaan. Sen 
sijaan oppilaat 
osaavat soveltaa 
uutta tietoa 
rajattuun 
ympäristöön.

opettajan tukea. 
Tuettuna he 
pystyvät 
soveltamaan samaa 
ratkaisua 
useampaan kuin 
yhteen kohteeseen.

Erityisesti itseään 
lähellä oleviin asioihin.

joita voidaan testata 
todellisessa maailmassa. 
Oppijat ymmärtävät, miksi 
tiedon soveltaminen on 
tärkeää. He myös tunnistavat 
oman tapansa analysoida 
tietoa ja osaavat soveltaa 
ratkaisua muihin tilanteisiin. 
He kykenevät kehittämään 
ratkaisuaan saamansa 
palautteen perusteella. Tämä 
edellyttää virheiden 
myöntämistä ja niistä 
oppimista.

ratkaisunsa muihin 
tilanteisiin. Oppijoilla on 
käsitys siitä, mikä on 
tehokkain tapa toimia 
erilaisissa 
ongelmanratkaisutilantei
ssa. Oppijat kykenevät 
osoittamaan ja 
perustelemaan 
oppimansa asiat sekä 
sen, mitä uutta 
ymmärrystä heidän 
ratkaisunsa luo.
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