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1.1  Paikallisen opetus-
  suunnitelman laatiminen

Nurmijärven kunnan opetussuunnitelma perustuu ja 

noudattaa 22.12.2014 Opetushallituksen julkaisemia 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja 

siinä paikalliselle opetussuunnitelmatyölle ja -suun-

nitelmalle asetettuja tavoitteita ja periaatteita. Paikal-

liseen opetussuunnitelmaan on perusteiden mukai-

sesti kirjattu opetuksen järjestämistä Nurmijärven 

kunnassa ohjaavat paikalliset ratkaisut suomen kielel-

lä annettavaa opetusta varten. Opetussuunnitelmaan 

on kirjattu täsmennykset koskien ruotsin kielellä 

annet tavaa opetusta niiltä osin kuin ruotsin kielellä 

annettava opetus poikkeaa suomen kielellä annetta-

vasta opetuksesta.

 Nurmijärven paikallista opetussuunnitelmapro-

sessia on koordinoinut ohjausryhmä, jossa ovat 

toimi neet opetuspäällikkö Kati Luostarinen, varhais-

kasvatuspäällikkö Leena Laine, aluerehtori Jyrki Lihr, 

aluerehtori Tiina Nordgren, aluerehtori Janne Taipale, 

aluejohtaja Hilkka Kemppainen, aluejohtaja Maritta 

Pylväläinen, aluejohtaja Mari Korhonen, erityisope-

tuksen asiantuntija Miira Arminen, varhaiskasvatuk-

sen asiantuntija Marita Käyhkö ja opetustoimen koor-

dinaattori Kristiina Pirnes (sihteeri).

 Opetussuunnitelman kokonaisuus on rakentunut 

yhteistyössä, jossa ovat olleet mukana Nurmijärven 

kunnan koulujen opetushenkilökunta ja rehtorit, esi-

opetuksen opettajat, esi- ja perusopetuksen oppilaat 

ja heidän huoltajansa, Nurmijärven kunnan sivistys-

toimen eri tulosalueet, Nurmijärven kunnan sosiaali- 

ja terveystoimen toimiala, elinkeino- ja kuntakehitys-

keskus, Nurmijärven alueen yrittäjäyhdistykset sekä 

kunnan luottamushenkilöt. Opetussuunnitelmaa on 

pääasiassa työstetty koulujen rehtoreista ja opetus-

henkilökunnasta koostuneissa työryhmissä sekä eri 

yhteistyötahojen edustajien toimesta. 

 Oppimisen arvoperustaa koskeva osa on laadittu 

kouluissa oppilaiden ja opetushenkilökunnan sekä 

alueellisesti huoltajien kanssa käytyjen arvokeskus-

telujen pohjalta. Lisäksi huoltajat ovat osallistuneet 

koulukohtaisesti järjestetyissä vanhempainilloissa 

oppi misen arviointia koskevaan keskusteluun. Oppi-

laat, huoltajat sekä kuntalaiset ovat myös kommen-

toineet opetussuunnitelman eri työvaiheita.

1.2  Opetussuunnitelmaa 
  täydentävät suunnitelmat 
  ja ohjelmat

Paikallista opetussuunnitelmaa täydentävät seuraa-

vat tarkentavat aineistot, kuten suunnitelmat ja ohjel-

mat.

■ Peruskoulujen lukuvuosisuunnitelmat

■ Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

■ Oppilashuollon käsikirja

■ Oppimisen tuen käsikirja 

■ Järjestyksen ylläpito ja turvallisuus

■ Yhdenvertaisuussuunnitelma

■ Suunnitelma oppilaiden ja huoltajien 

 osallisuuden lisäämisestä

■ Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

■ Ohjaussuunnitelma

■ Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

 opetussuunnitelma

■ Esiopetuksen opetussuunnitelma

Lukuvuosisuunnitelmat

Nurmijärven kunnan peruskoulut laativat lukuvuo-

sittain paikalliseen opetussuunnitelmaan perustuvat 

koulukohtaiset suunnitelmat eli lukuvuosisuunnitel-

mat, joissa täsmennetään, miten opetussuunnitel-

maa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden ai-

kana. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan perustiedot 

koulusta ja koulutyön järjestämisestä, koulukohtaiset 

kehittämistavoitteet ja niiden sekä opetussuunnitel-

man toteutumisen seuranta sekä seuraavat kunnan 

opetussuunnitelman toteutusta täsmentävät tiedot:

■ taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien 

 sijoittaminen tuntijakoon sekä em. tuntien 

 osalta mahdollisten, oppilaalle valinnaisten 

 syventävien tuntien kuvaukset ja opetus-

 järjestelyt

■ valinnaisten aineiden kuvaukset ja 

 opetusjärjestelyt

■ oppilaanohjauksen yhden vuosiviikkotunnin 

 jakaminen vuosiluokilla 7. ja 8.

■ opetuksen mahdolliset koulukohtaiset 

 painotukset

1  Paikallinen opetussuunnitelmatyö



7

■ tavoitteet, periaatteet ja käytännöt koskien 

 laaja-alaisen osaamisen kehittämistä

■ koulukohtaiset eheyttämisen periaatteet ja 

 käytännöt, sekä monialaisia oppimis-

 kokonaisuuksia koskevat kuvaukset

■ koulujen päivittäinen työaika, päivänavaukset

  ja kerhotoiminta

■ lukuvuoden aikana toteutettavat koulun omat  

 hankkeet ja projektit, koulun yhteiset tapahtumat  

 sekä ryhmäkohtaiset retket ja leirikoulut

■ mahdollisen yhdysluokkaopetuksen 

 toteuttamisen käytännöt

■ kestävän elämäntavan periaatteista johdetut 

 koulukohtaiset tavoitteet 

■ oppilaan osallisuutta ja yhteistoimintaa lisäävän  

 toiminnan kuvaus

■ kodin ja koulun välisen, arviointiin liittyvän 

 yhteistyön koulukohtaiset käytänteet ja 

 aikataulut

1.3  Yhteistyö kunnan sosiaali- 
  ja terveydenhuollon 
  viranomaisten kanssa

Opetussuunnitelman oppimisen ja koulunkäynnin 

tukea, oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä käsittelevät osat on laadittu yhteistyössä 

opetuksen järjestäjän ja Nurmijärven kunnan sosiaali- 

ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Opetus-

suunnitelmatyössä ovat olleet mukana Oppimisen, 

kasvun ja koulunkäynnin tuen moniammatillinen 

kehittämistyöryhmä Erkki, Oppilashuollon kehittä-

mistyöryhmä OK sekä Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

ohjausryhmä, joka vastaa edellä mainittujen osien 

toteutumisen seurannasta, arvioinnista ja kehittämi-

sestä.  

1.4  Opetussuunnitelman 
  toteutumisen seuranta, 
  arviointi ja kehittäminen

Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvi-

oidaan ja kehitetään opetuksen järjestäjän, koulujen 

sekä opetussuunnitelman laatimiseen osallistunei-

den yhteistyöryhmien toimesta. 

 Kouluissa seuranta ja arviointi toteutetaan sekä 

kehittämistoimenpiteet määritetään osana lukuvuosi-

suunnittelua. Lukuvuosikohtaiset tavoitteet kirjataan 

koulujen lukuvuosisuunnitelmiin ja niiden toteutumi-

nen arvioidaan lukuvuoden päätteeksi. Tavoitteiden 

määrittäminen ja toteutumisen arviointi on osa kou-

lujen laatutyötä, jota ohjaavat Nurmijärven kunnan 

perusopetuksen laatukäsikirja ja arviointisuunnitel-

ma. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota ope-

tussuunnitelmaan kirjattujen perusopetuksen arvo-

perustan ja oppimiskäsityksen toteutumiseen osana 

koulutyötä. Lukuvuosisuunnitelmiin kirjattu lukuvuo-

den arviointi ohjaa seuraavan lukuvuoden suunnit-

telua ja tavoitteiden asettamista. Koulut huolehtivat 

oppilaiden ja huoltajien mahdollisuudesta osallistua 

opetussuunnitelman arviointi- ja kehitystyöhön osa-

na koulun lukuvuosisuunnittelua.

Opetuksen järjestäjä

■ seuraa opetussuunnitelman toteutumista kou-

lujen lukuvuosisuunnitelmien pohjalta osana perus-

opetuksen laadun arviointia ja laatutyön ohjausta. 

■ raportoi perusopetuksen laatutyön tilanteesta 

asiantuntijalautakunnalle laatu käsikirjassa esitetyn 

arviointisuunnitelman mukai sesti. 

■ vahvistaa perusopetuksen laatukäsikirjan käyttöä 

itsearvioinnin välineenä.  

■ huolehtii oppilaiden ja huoltajien sekä muiden 

yhteistyötahojen mahdollisuudesta osallistua ope-

tussuunnitelman arviointi- ja kehitystyöhön, mm. ar-

viointisuunnitelmaan kirjattujen palautekäytäntöjen 

kautta. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii oppilas-

huollon seurannasta sekä oppimisen ja koulun käyn-

nin tuen käytäntöjen kehittämisestä ja yhteistyöstä 

perusopetuksen eri toimijoiden kesken. 
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2.1  Perusopetuksen arvoperusta

Perusopetuksen arvoperustan toteutumisen edel-

lytyksenä on opetuksen huolellinen suunnittelu ja 

toteu tus, säännöllinen keskustelu opetuksen arvoista 

sekä arvioinnin rakenne, joka varmistaa ajantasaisen 

palautteen perusopetuksen tilasta ja toiminnasta. 

Koulujen toiminnassa painottuvat yhdessä tekemi-

nen, avoimuus ja kunnioitus. Osallisuus ja tiivis yhteis-

työ ohjaavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

toteutumista. Yhteisön kaikkia jäseniä kannustetaan 

rohkeuteen kokeilla uutta, pelkäämättä epäonnistu-

mista. 

 Oppilailla on oikeus hyvään opetukseen ja koke-

mukseen tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohte-

lusta. Oppilaita kuullaan ja kuunnellaan, jotta heille 

syntyy kokemus ryhmän ja yhteisön jäsenyydestä. 

Oppilailla on heidän ikä- ja kehitystasonsa huomioi-

den vastuullinen ja aktiivinen rooli oman oppimisen 

suuntaamisessa ja osaamisen kehittämisessä sekä 

osallistumisessa opetuksen suunnitteluun ja toteu-

tukseen.

 Koulujen opetushenkilökunta toteuttaa opetusta 

monipuolisin menetelmin, huomioiden oppilaiden 

yksilölliset tarpeet ja erityispiirteet. Oppilaat, opetus-

henkilökunta ja koulun muu henkilökunta tukevat 

ja edistävät oman toimintansa kautta työrauhaa, 

kannus tavaa ja positiivista ilmapiiriä sekä työskentely-

ympäristön turvallisuutta. Lisäksi opetushenkilökun-

ta jakaa osaamistaan vaihtamalla keskenään tietoa 

amma tillisesta osaamisesta ja asiantuntijuuden kehit-

tämisestä.

 Opetuksessa vaalitaan kulttuurista moninaisuut-

ta, johon sisältyy nurmijärveläisen kulttuurihistori-

an ja paikallisidentiteetin tuntemus. Koulut ovat osa 

ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa. Koulujen ulko-

puolella olevaa asiantuntijuutta ja yhteistyömahdol-

lisuuksia hyödynnetään osana koulun toimintaa sekä 

opetuksen ja oppimisen tukena. 

 Kestävän elämäntavan periaatteet, kuten ne on 

määritelty opetussuunnitelman perusteissa, ovat 

läsnä koulujen päivittäisessä toiminnassa. Kestävän 

elämäntavan periaatteista johdetut tavoitteet määri-

tellään koulukohtaisesti, kirjataan koulun lukuvuo-

sisuunnitelmaan ja ne ohjaavat periaatteiden toteu-

tumista yksiköissä. Tavoitteiden määrittämisessä ja 

toteuttamisessa ovat mukana kaikki koulun toimijat: 

oppilaat, opetushenkilökunta sekä muu koulun hen-

kilökunta. 

2.2  Perusopetuksen oppimiskäsitys

Oppimisessa ja opetuksessa on tavoitteena auttaa 

oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vah-

vuuksiaan. Omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin 

luottaminen lisäävät oppimismotivaatiota ja halua 

kehittyä oppimisen haasteiden edessä. Koulu tukee 

vahvuuksien kehittymistä kannustavalla ohjauksella 

ja palautteella.

 Oppimisen kohteina ovat oppimiskokonaisuuk-

sien hallinta, oppilaan oman ajattelun tukeminen 

sekä kyky käsitellä tietoa lähdekohtaisesti, kriittisesti 

ja raken tavasti. Opetuksessa hyödynnetään moni-

puolisia työtapoja, jotka tukevat itseohjautuvaa ja 

tavoitteellista oppimista ikä- ja kehitystaso huomioi-

den. Oppilaat työskentelevät itsenäisesti, pareittain ja 

ryhmis sä. Opetuksessa toteutetaan aktivoivia opetus- 

ja oppimismenetelmiä, kuten tekemällä oppiminen, 

liikkuva oppiminen ja luokkatilan ulkopuolella oppi-

minen. Opetus tukee tieto- ja viestintäteknologisten 

taitojen ja tiedonhallintataitojen oppimista: tiedon-

hankintaa, kriittistä käsittelyä ja soveltamista. 

 

2.3  Paikallinen tuntijako

Nurmijärven kunnan perusopetuksen tuntijaossa on 

kuvattu, miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain 

yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valin-

naisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden 

kesken valtioneuvoston asetuksen 422/2012 edellyt-

tämällä tavalla.

  

2  Opetuksen järjestäminen
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1, 2 A1-kielen opetukseen 8. vuosiluokalle ja matematiikan opetukseen 3. vuosiluokalle on kohdennettu tuntijakoasetuksen 

(422/2012) vuosiviikkotuntimäärän lisäksi yksi vuosiviikkotunti.

3 Biologiaa opiskellaan 1 vuosiviikkotunti 7. ja 8. vuosiluokalla sekä 2 vuosiviikkotuntia 9. vuosiluokalla. Maantietoa 

opiskellaan 1 vuosiviikkotunti 7., 8. ja 9. vuosiluokalla. Fysiikkaa opiskellaan 1 vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, 

1,5 vuosiviikkotuntia 8. vuosiluokalla ja 1 vuosiviikkotunti 9. vuosiluokalla. Kemiaa opiskellaan 1 vuosiviikkotunti 

7. vuosiluokalla, 1,5 vuosiviikkotuntia 8. vuosiluokalla ja 1 vuosiviikkotunti 9. vuosiluokalla. Terveystietoa opetetaan 

osana ympäristöopin opetusta vuosiluokilla 1–6.

4 Yhteiskuntaoppia opiskellaan yksi vuosiviikkotunti 4. ja 5. vuosiluokalla ja kolme vuosiviikkotuntia 9. vuosiluokalla. 

Historiaa opiskellaan yksi vuosiviikkotunti 5. vuosiluokalla ja kaksi vuosiviikkotuntia 6., 7. ja 8. vuosiluokalla.

5 Koulu päättää ja kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien jakamisen. 

6 Koulu päättää ja kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan oppilaanohjauksen 1 vuosiviikkotunnin jakamisesta 7. ja 8. vuosiluokan 

kesken tai sen sijoittamisesta kokonaisuudessaan joko 7. tai 8. vuosiluokalle.

7 Koulu päättää ja kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan valinnaiset aineet ja niiden opetusjärjestelyt. Oppilas tekee valintansa 

koulun tarjoamista valinnaisaineista.

8 Vapaaehtoisen A2-kielen vuosiviikkotunnit ovat alakoulussa ja yläkoulun 7. vuosiluokalla oppilaalle ylimääräisiä tunteja. 

Yläkoulun 8. ja 9. vuosiluokalla tunnit sisältyvät oppilaan valinnaistunteihin. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, 

käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. 

9 Vapaaehtoisen B2-kielen vuosiviikkotunnit sisältyvät oppilaan valinnaistunteihin.

Aine/Vuosiluokka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. yht

Vähimmäistunnit (asetus 423/2012) 19 19 22 24 25 25 29 29 30 222

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4 3 4 3 42

A1-kieli1 0 1 2 2 2 2 2 3 3 17

B1-kieli 2 1 1 2 6

Matematiikka2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33

Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3 14

Biologia3 1 1 2 4

Maantieto3 1 1 1 3

Fysiikka3 1 1,5 1 3,5

Kemia3 1 1,5 1 3,5

Terveystieto3 1 1 1 3

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

Historia4 1 2 2 2 7

Yhteiskuntaoppi4 1 1 3 5

Musiikki 1 1 1 1 1 1 2 8

Kuvataide 1 1 1 2 1 1 2 9

Käsityö 2 2 1 1 1 2 3 12

Liikunta 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20

Kotitalous 3 3

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit5 2 1 2 1 2 2 10

Oppilaanohjaus 7. –9. luokka6 1 1 2

Valinnaiset aineet7 1 1 1 3 3 9

Oppilaan tuntimäärä yhteensä 19 20 22 24 25 25
29-
30

29-
30

30 224

Vapaaehtoinen A2-kieli8 2 2 2 2 2 2 12

Vapaaehtoinen B2-kieli9 2 2 4

Nurmijärven kunnan järjestämän perusopetuksen tuntijako  1.8.2016 alkaen
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2.4  Ruotsinkielisen opetuksen 
  tuntijako
 

Ruotsinkielisen opetuksen tuntijako noudattaa suo-

menkielisen opetuksen tuntijakoa vuosiluokilla 1–6 

seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin: 

■ A1-kieli on kaikille yhteinen toinen kotimainen  

 kieli (fi nska)

■ A2-kieli on kaikille yhteinen, pakollinen vieras  

 kieli (englanti). A2-kielen opetuksen järjestämi- 

 seen käytetään B1-kielelle varatut vuosiviikko-

 tunnit.

■ Uskontoa tai elämänkatsomustietoa (religion/ 

 livsådskådning) opiskellaan yksi vuosiviikkotunti  

 1., 2., 4., 5. ja 6. vuosiluokalla sekä 2 vuosiviikko- 

 tuntia 3. vuosiluokalla.

■ Kuvataidetta (bildkonst) opiskellaan yksi vuosi- 

 viikkotunti 1., 2., 3., 4. ja 6. vuosiluokalla ja 

 2 vuosiviikkotuntia 5. vuosiluokalla.

■ Liikuntaa (gymnastik) opiskellaan kaksi vuosi-

 viikkotuntia 1., 2., 3., 4. ja 5. vuosiluokalla ja 

 3 vuosiviikkotuntia 6. vuosiluokalla.

■ Valinnaisia aineita (valfria ämnen) opiskellaan  

 yksi vuosiviikkotunti 3., 4. ja 6. vuosiluokalla.

 

2.5  Valinnaisuus perusopetuksessa

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 11 tuntia ovat osa 

yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoai-

neiden opetusta ja ne arvioidaan osana tätä opetus-

ta. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista ei tule erillistä 

merkintää lukuvuositodistukseen. Taide- ja taitoainei-

den arviointi on kuvattu tarkemmin luvussa Opinto-

jen aikainen arviointi, 4.4.

 Nurmijärven kunta on 19.3.2015 hyväksytyssä, 

ja ruotsinkielisen opetuksen osalta 21.3.2016 hyväk-

sytyssä tuntijaossa päättänyt taide- ja taitoaineiden 

valinnaisten tuntien sijoittelusta eri vuosiluokille. 

Suomenkielisen opetuksen tuntijakopäätöksessä yksi 

taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista on kiin-

nitetty käsityön opetukseen 7. vuosiluokalla. 

 Koulu päättää ja kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan, 

miten se jakaa muut Nurmijärven kunnan tuntijakoon 

kirjatut kymmenen taide- ja taitoaineiden valinnaista 

tuntia musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja ko-

titalouden kesken. Tällöin taide- ja taitoaineiden va-

linnaiset tunnit ovat osa yhteisiä oppiaineita ja niiden 

    
Årskurser 1. 2. 3. 4. 5. 6. totalt

Modersmål och litteratur 7 7 5 5 4 4 32

A1-språk (Finska) 0 1 2 2 2 2 9

A2-språk 2 2 2 6

Matematik 3 3 4 4 4 4 22

Omgivningslära 2 2 2 2 3 3 14

Biologi och geografi 0

Fysik och kemi 0

Hälsokunskap 0

Religion/Livsådskådning 1 1 2 1 1 1 7

Histori 1 2 3

Samhällslära 1 1 2

Musik 1 1 1 1 1 1 6

Bildkonst 1 1 1 1 2 1 7

Slöjd 2 2 1 1 1 2 9

Gymnastik 2 2 2 2 2 3 13

Huslig ekonomi 0

Konst- och färdighetsämnen valbara 2 1 2 1 6

Valfria ämnen 1 1 1 3

Elevens timmar, sammanlagt 19 20 23 24 26 27 139

Minimi 19 19 22 24 25 25

Timfördelning 1.8.2016: Nurmijärvi kommun/svenskspråkiga grundundervisningen
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opetus suunnitellaan oppiaineen tavoitteiden ja sisäl-

töjen pohjalta kuten on kirjattu tämän opetussuunni-

telman oppiainekohtaiseen osuuteen. Koulu voi päät-

tää taide- ja taitoaineiden tuntien sijoittamisesta tun-

tijakoon lukuvuosittain, mutta hyvä käytäntö on, että 

tuntien sijoittelu on voimassa useamman lukuvuoden 

kerrallaan.

 Koulu voi myös osoittaa taide- ja taitoaineiden va-

linnaiset tunnit kokonaan tai osittain oppilaan valitta-

viksi taide- tai taitoaineiden opinnoiksi, jotka syven-

tävät oppilaan osaamista. Tällöin koulun tulee laatia 

ja kirjata lukuvuosisuunnitelmaansa taide- ja taitoai-

neiden syventävien opintojen suunnitelman, sisäl-

täen opintojen nimen, laajuuden, tavoitteet, sisällöt, 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdol-

liset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista 

ainetta tarjotaan.

Valinnaiset aineet

Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy perusopetuk-

sen aikana yhteensä 9 vuosiviikkotuntia valinnaisten 

aineiden opiskelua. Valinnaisina aineina voidaan tar-

jota perusopetuksen yhteisten aineiden, myös taide- 

ja taitoaineiden syventäviä ja soveltavia opintoja, tai 

useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia. 

Valinnaisten aineiden arviointi on kuvattu luvussa 

Opintojen aikainen arviointi, 4.4.

 Nurmijärven kunta on suomenkielellä ja ruotsin-

kielellä annettavan opetuksen tuntijaoissa päättänyt 

valinnaisten aineiden tuntien sijoittelusta eri vuosi-

luokille. Koulu päättää, mitkä ovat oppilaille tarjotta-

vat valinnaisaineet ja kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan-

sa valinnaisaineiden nimet, laajuudet, tavoitteet ja si-

sällöt, vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan 

sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja 

ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Op-

pilas tekee valintansa koulun tarjoamista valinnais-

aineista. Koulu voi asettaa valinnaisten aineiden to-

teutumiselle ehtoja, mm. opetusryhmille vähimmäis- 

ja enimmäiskoon (oppilasmäärä/ryhmä).

Vieraiden kielten vapaaehtoiset 

ja valinnaiset oppimäärät

Nurmijärven kunta tarjoaa oppilaille vapaaehtoisina 

valinnaisina oppimäärinä A2- ja B2-kieliä. Oppimää-

rien vuosiviikkotuntien jakautuminen vuosiluokille 

on kirjattu 19.3.2015 hyväksyttyyn, ja ruotsinkielisen 

opetuksen osalta 21.3.2016 hyväksyttyyn tuntijakoon. 

Tarjottavat kielet on kuvattu luvussa Kieliohjelma, 2.6.

 Vapaaehtoisen A2-kielen vuosiviikkotunnit ovat 

alakoulussa ja yläkoulun 7. vuosiluokalla oppilaalle 

ylimääräisiä tunteja. Yläkoulun 8. ja 9. vuosiluokalla 

tunnit sisältyvät oppilaan valinnaisten aineiden tun-

teihin. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käy-

tetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle vara-

tut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen B2-kielen vuosi-

viikkotunnit sisältyvät oppilaan valinnaisten aineiden 

tunteihin. Ruotsinkielisessä opetuksessa A2-kieli on 

kaikille yhteinen, pakollinen vieras kieli, jonka opiske-

luun käytetään B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit.

2.6 Kieliohjelma

Nurmijärven kunnan suomenkielisessä perusopetuk-

sessa, vuosiluokilla 1–9, noudatetaan seuraavaa kieli-

ohjelmaa:

■ A1-kielen (kaikille yhteinen kieli) opiskelu alkaa 

2. vuosiluokalla. Valittavana ovat englannin, ranskan, 

ruotsin, saksan ja venäjän kielet. Ryhmä voidaan pe-

rustaa, mikäli kielen valinneita oppilaita on vähintään 

12. A1-kieltä opiskellaan perusopetuksen aikana, 

vuosi luokilla 2–9, yhteensä 17 vuosiviikkotuntia.

■ A2-kielen (vapaaehtoinen kieli) opiskelu alkaa 4. 

vuosiluokalla. Valittavana ovat englannin, ranskan, 

ruotsin, saksan ja venäjän kielet. Ryhmä voidaan pe-

rustaa, mikäli kielen valinneita oppilaita on vähintään 

14. A2-kieltä opiskellaan perusopetuksen aikana, 

vuosi luokilla 4–9, yhteensä 12 vuosiviikkotuntia.

■ Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-

kielen (kaikille yhteinen kieli), joka on ruotsi (toinen 

kotimainen kieli). B1-kieltä opiskellaan perusopetuk-

sen aikana, vuosiluokilla 6–9, yhteensä 6 vuosiviikko-

tuntia. Mikäli oppilas opiskelee ruotsia A-kielenä, hän 

ei osallistu B1-kielen opetukseen.

■ B2-kielen (valinnainen kieli) opiskelu alkaa 8. vuo-

siluokalla. Valittavana ovat englannin, espanjan, rans-

kan, saksan ja venäjän kielet. Rajamäen yläasteella voi 

B2 -kielenä opiskella myös japanin kieltä. B2-kieltä 

opiskellaan perusopetuksen aikana, vuosiluokilla 8–9, 

yhteensä 4 vuosiviikkotuntia. B2-kielen vuosiviikko-

tunnit sisältyvät oppilaan vallinnaistunteihin. 
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Ruotsinkielellä annettavan opetuksen 

kieliohjelma

Nurmijärven kunnan ruotsinkielisessä perusopetuk-

sessa, vuosiluokilla 1–6, noudatetaan seuraavaa kie-

liohjelmaa:

■ A1-kielen (kaikille yhteinen kieli) opiskelu alkaa 

2. vuosiluokalla. Yhteisenä kielenä opiskellaan toista 

kotimaista kieltä (fi nska) yhteensä 9 vuosiviikkotuntia 

vuosiluokilla 1–6.

■ A2-kielen (kaikille yhteinen kieli) opiskelu alkaa 

4. vuosiluokalta ja A2-kielenä opiskellaan englantia. 

A2-kiel tä opiskellaan yhteensä 6 vuosiviikkotuntia 

vuosiluokilla 4–6. A2-kielen opetuksen järjestämiseen 

käytetään B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit.

2.7  Opetuksen painotukset

Opetuksen mahdolliset koulukohtaiset painotukset 

määritellään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa ope-

tussuunnitelmaan sisältyvän tuntijaon puitteissa. 

Kuntakohtaisia painotuksia ei ole.

2.8  Perusopetuksen yhtenäisyys 
  ja siirtymävaiheisiin liittyvä 
  yhteistyö

Perusopetuksen yhtenäisyyttä ja siirtymävaiheisiin 

liittyvää yhteistyötä toteutetaan ja edistetään esi- ja 

perusopetuksen henkilökunnan toimintaa ohjaavalla 

strukturoidulla yhteistoimintarakenteella neljässä eri 

siirtymävaiheessa:

■ oppilaan siirtyessä esiopetuksesta 

 perusopetukseen

■ oppilaan siirtyessä 2. vuosiluokalta 

 3. vuosiluokalle

■ oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun

■ perusopetuksen päättövaiheessa, oppilaan 

 siirtyessä perusopetuksen jälkeisen koulutukseen

Siirtymävaiheet on kuvattu prosesseina, joissa vuosi-

kellorakenteeseen on kirjattu siirtymään liittyvät toi-

menpiteet (aikataulutettuna), vastuuhenkilöt, muut 

siirtymässä mukana olevat henkilöt, lomakkeet ja 

muu dokumentaatioaineisto sekä muita siirtymässä 

huomioitavia asioita. Nämä prosessikuvaukset yhden-

mukaistavat siirtymävaiheiden käytäntöjä ja edistävät 

lapsen koulupolkua. Kuvaukset arvioidaan säännölli-

sesti ja arvioinnin pohjalta tehdään tarvittavat muu-

tokset.  
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3.1  Perusopetuksen tehtävä

Nurmijärven kunta opetuksen järjestäjänä sekä kun-

nan koulut toteuttavat perusopetuksen tehtävää 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) ja kunnan opetussuunnitelman mukaisesti. 

 Perusopetus tarjoaa oppilaille laajan yleissivistyk-

sen perustan, kelpoisuuden toisen asteen opintoihin 

sekä ohjausta omien vahvuuksien löytämiseen ja tu-

levaisuuden rakentamiseen oppimisen keinoin. Pe-

rusopetuksessa koulu tukee, opetus- ja kasvatusteh-

tävänsä mukaisesti, oppilaiden oppimista, kehitystä ja 

hyvinvointia yhteistyössä kotien kanssa. 

 Perusopetus edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuut-

ta ja oikeudenmukaisuutta. Se ehkäisee osaltaan eri-

arvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuol-

ten tasa-arvoa. Perusopetuksen edistää monipuolista 

kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvosta-

mista sekä tukee oppilaita oman kulttuuri-identiteetin 

ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. 

 Perusopetus luo edellytyksiä oikeudenmukaiselle 

ja kestävälle kehitykselle ja vaikuttaa myönteisenä yh-

teiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti 

ja kansainvälisesti. 

3.2  Laaja-alainen osaaminen 
  paikallisessa opetus-
  suunnitelmassa

Opetussuunnitelman perusteissa kuvataan seitsemän 

laaja-alaista osaamiskokonaisuutta (L1–L7). Oppilaan 

laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tavoitteena 

on, oppilaan ikäkausi huomioiden, tukea oppilaan 

ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen 

yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävään elämäntavan 

edellyttämän osaamisen kehittymistä perusopetuk-

sen tehtävän mukaisesti. Laaja-alaisen osaamisen 

kehittymisen seuranta on kuvattu luvussa Opintojen 

aikainen arviointi, 4.4.

3  Opetuksen toteuttamisen lähtökohdat 

1. Ajattelu ja 

oppimaan 

oppiminen

2. Kulttuurinen 

osaaminen, 

vuorovaikutus

ja ilmaisu

7. Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja

kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Ihmisenä ja
kansalaisena
kasvaminen

5. Tieto- ja

viestintä-

teknologinen

osaaminen

6. Työelämätaidot

ja yrittäjyys

3. Itsestä

huolehtiminen ja

arjen taidot

4. Monilukutaito
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 Nurmijärvellä jokainen opettaja huomioi laaja-

alaisten osaamiskokonaisuuksien tavoitteet ja toteut-

taa niitä opetuksessaan kuten on kuvattu opetus-

suunnitelman perusteissa laaja-alaisen osaamisen 

vuosiluokkakohtaisissa ja oppiainekohtaisissa tavoit-

teissa. Lisäksi jokainen opettaja huomioi opetukses-

saan seuraavat, laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden 

toteutumista tukevat kuntakohtaiset periaatteet 

(suluis sa laaja-alainen osaamiskokonaisuus, jonka 

toteu tumista periaate erityisesti tukee):

■ Oppilaita ohjataan ideoimaan uutta, ajattelemaan 

luovasti ja käyttämään erilaisia omaa oppimista tuke-

via menetelmiä sekä kehittämään oppimaan oppi-

misen taitojaan. Oppilaita kannustetaan iloitsemaan 

omista ja toisten oppilaiden onnistumisista. (L1)

■ Opetuksessa hyödynnetään ympäröivää luontoa 

ja rakennettua ympäristöä sekä lisätään oman elinym-

päristön, sen kulttuurin ja elinkeinotoiminnan, sekä 

muiden kulttuurien ja niiden erityispiirteiden tunte-

musta ja arvostusta. (L2, L6)

■ Oppilaita rohkaistaan myönteiseen vuorovaiku-

tukseen, oman ilmaisun ja viestintätaitojen kehittämi-

seen sekä hyvien tapojen oppimiseen. Koulupäivän 

aikana opetellaan arjen taitoja, jotka tukeva oppilaan 

itsenäistä työskentelyä, vastuullisuutta, erilaisissa op-

pimisympäristöissä toimimista, liikkumista ja hyvää 

ajanhallintaa. (L3)

■ Opetuksessa käsitellään erilaisia tapoja oppia, 

opiskella ja tuottaa tietoa sekä harjoitellaan tiedon ja 

tiedonlähteiden kriittistä tarkastelua. (L4)

■ Oppilaille annetaan tilaa ihmettelylle, oivaltami-

selle ja uuden keksimiselle. Mahdollisuuksia luodaan 

mm. käyttämällä opetustilanteissa erilaisia opetusvä-

lineitä ja -menetelmiä, kuten toiminnallisuutta, leik-

kejä sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. (L1, L5)

■ Opetuksessa luodaan kontakteja paikallisiin yri-

tyksiin sekä tuetaan oppilaiden työelämävalmiuksien 

ja yrittäjämäisen toimintatavan oppimista yhteistyös-

sä yritysten ja yrittäjien kanssa. (L6)

■ Oppilaiden minäkuvaa vahvistetaan ja tuetaan 

heidän kasvuaan yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi 

ja aktiivisiksi toimijoiksi. Opetuksessa tuodaan esille 

kestävän kehityksen toimintatapoja ja harjoitellaan 

niiden mukaista toimintaa osana koulutyötä. (L7)

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta 

opetustyössä huolehditaan seuraavin järjestelyin ja 

toimenpitein:

■ kehitetään ja otetaan käyttöön oman oppimisen  

 arviointia (itsearviointi) tukevia menetelmiä ja 

 välineitä

■ kannustetaan oppilasta ilmaisemaan, miten hän  

 ratkaisee ongelmia/asioita

■ autetaan oppilasta tiedostamaan miten hän oppii  

 asioita parhaiten

■ keskustellaan ja arvioidaan oppimisprosessin 

 tavoitteita ja toteutumisesta oppilasryhmissä   

 (vertaisarviointi)

■ kiinnitetään huomiota hyviin tapoihin ja 

 annetaan positiivista palautetta myönteisestä   

 käyttäytymisestä

■ tuetaan opetustilanteen ja luokkatilan 

 ulkopuolella tapahtuvaa oppimista

■ lisäksi vuosiluokilla 3–6:

 – kannustetaan omien vahvuuksien 

  löytämiseen sekä rakentavan palautteen 

  antamiseen ja vastaanottamiseen

■ lisäksi vuosiluokilla 7-9: 

 – ohjataan ja tuetaan oppilaita murrosiän 

  voimakkaiden kehitysvuosien aikana

 – sovitaan yhdessä oppilaiden ja huoltajien  

  kanssa koulun pelisäännöistä ja hyvistä 

  käytöstavoista

 – huolehditaan, että oppilaat suorittavat 

  perusopetuksen oppimäärän loppuun

 – kannustetaan oppilaita jatko-opintojen   

  suunnittelussa ja jatko-opintoihin 

  hakeutumisessa

 

3.3  Yhtenäisen perusopetuksen 
  toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri rakentuu niistä käytännöistä 

ja toiminnoista, joita toteutetaan opetus- ja kasvatus-

työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä 

käytäntöjä ja toimintoja ohjaavat koulutyön yhteiset 

arvot ja oppimiskäsitys. Toimintakulttuuria rakenne-

taan toteuttamalla opetussuunnitelman perusteissa 

esitettyjä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia 

periaatteita.
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Turvallinen ja eheä koulupäivä

Oppilaan koulupäivä järjestetään siten, että siitä muo-

dostuu oppilaan kannalta turvallinen ja eheä koko-

naisuus, jossa koulupäivän oppitunnit yhdistetään 

mahdolliseen koulun järjestämään kerhotoimintaan 

ja iltapäivätoimintaan mielekkäällä tavalla. Ehyt ja 

mielekäs koulupäivä tukee oppilaan oppimista, kehi-

tystä ja perheiden hyvinvointia. Yhteisöllisellä oppi-

lashuollolla on keskeinen rooli koulujen turvallisuu-

den ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

 Turvallisuuden ja työrauhan ylläpitäminen ja edis-

täminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työsken-

televille, työtehtävistä riippumatta. Turvallisuuden, 

hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseksi ja ylläpitä-

miseksi toimintakulttuurissa välittyy huolenpito ja vä-

littäminen. Koulussa työskentelevät aikuiset ohjaavat 

ja neuvovat oppilaita työrauhan ja hyvinvoinnin edis-

tämisessä. Koulun järjestyssäännöt laaditaan oppilai-

den, henkilökunnan ja kotien kanssa yhteistyössä.

Toimintakulttuurin kehittäminen 

ja arvioiminen

Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteu-

tumista edistetään kannustavan työskentelyilma-

piirin, yhteisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kaut-

ta. Kaikessa toiminnassa johtoajatuksina ovat yhdessä 

tekeminen, suunnitelmallisuus, toiminnallisuus ja kii-

reettömyys. Yhtenäistä toimintakulttuuria rakenne-

taan keskustelemalla, ohjaamalla ja aktivoimalla. 

 Oppilaat ja opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja 

arvioivat yhdessä koulun toimintaa. Yhteistä toimin-

taa varten varataan aikaa ja sovitaan toimintakulttuu-

rin kehittämisen periaatteiden mukaisista käytänteis-

tä ja toimintatavoista. Koulutyön suunnittelun tavoit-

teena on rakentaa pidempiä opintokokonaisuuksia, 

eheyttää opetusta sekä hyödyntää erilaisia työtapoja 

opetuksessa. 

 Koulun toimintakulttuuria kehitetään ja arvioi-

daan vuorovaikutuksessa oppilaiden, huoltajien, 

opettajien ja muiden koulujen toimijoiden sekä 

yhteis työtahojen kesken. Oppilaalle vuorovaikutusti-

lanteet ovat oppimistilanteita, joissa opitaan yhdessä 

olemista ja toimimista. Tilanteissa oppilas kohdataan 

siten, että hänen ajatuksensa ja näkemyksensä tule-

vat huomioiduksi ja oppilas kokee tulleensa kuulluksi. 

Keskeinen vuorovaikutteinen kehittämisen väline on 

keskustelu, jota käydään koulujen sisällä ja eri yhteis-

työtahojen ja sidosryhmien kesken. Koulut ja ope-

tuksen järjestäjä huolehtivat siitä, että koulujen toi-

mintakulttuurin kehittämiseen tähtäävälle yhteiselle 

keskustelulle järjestetään tilaisuuksia, kuten koulujen 

vanhempainillat, oppilaiden vertaispalautekeskuste-

lut ym. 

Toimintakulttuurin jatkuvuus 

esiopetuksesta perusopetukseen 

ja perusopetuksen eri vaiheissa

Toimintakulttuurin jatkuvuus on edellytys yhtenäisen 

koulupolun toteutumiselle ja siten keskeinen siirty-

mävaiheiden tavoite. Jatkuvuudesta huolehditaan 

osana siirtymävaiheiden toteutusta ja vaadittavat 

toimenpiteet kirjataan siirtymävaiheiden prosessiku-

vauksiin. 

3.4  Oppimisympäristöt ja työtavat

Koulujen tarjoamia oppimisympäristöjä hyödynne-

tään ja kehitetään luovasti ja monipuolisesti erilaisten 

oppimis- ja opetusmenetelmien sekä työskentely-

tapojen tukena. Oppimisympäristöjen ja työtapojen 

valinnassa lähtökohtana on luottamus oppilaaseen ja 

uskallus kokeilla rohkeasti uutta. Paikallisesti luodaan 

toiminnallisia työtapoja edistäviä oppimisympäristö-

jä ja annetaan oppilaille mahdollisuus valita työtapo-

ja ja toimintaympäristöjä yksilöllisten tavoitteidensa 

mukaisesti. Opettaja huolehtii siitä, että kunkin op-

piaineen opetuksessa käytetään myös oppiaineelle 

ominaisia työtapoja.

 Opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään tieto- 

ja viestintäteknologiaa sekä virtuaalisia oppimisym-

päristöjä. Teknologia avaa uusia mahdollisuuksia ja 

menetelmiä oppimiselle sekä toimii väylänä verkos-

toitumiselle, oppimiskokemusten jakamiselle ja ver-

taisoppimiselle.

 Opetuksessa käytetään koulun ulkopuolisia oppi-

misympäristöjä, tutustutaan omaan lähiympäristöön 

ja kylään, ja edetään kohti aktiivista, globaalia maa-

ilmaa. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 

tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja ver-

kostojen kanssa, kuten kirjasto-, kulttuuri-, ja museo-

palveluiden, liikuntatoimen, nuorisotoimen, alueen 

yrittäjien, seurakuntien, eri oppilaitosten, urheilu- ja 

liikuntaseurojen, nuorisoseurojen, teatteriseurojen, 

paikallisten käsityön taitajien ja eri kansalaisjärjestö-

jen kanssa.
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3.5  Opetuksen eheyttäminen 
  ja monialaiset oppimis-
  kokonaisuudet

Nurmijärvellä opetus suunnitellaan ja toteutetaan 

pääosin ainejakoisena. Opetusta voidaan järjestää 

myös eheytetysti, jolloin opetushenkilökunta keskus-

telee ja sopii eheyttämisen periaatteista ja käytän-

nöistä koulukohtaisesti. Nämä koulukohtaiset eheyt-

tämisen periaatteet ja käytännöt kirjataan koulun 

lukuvuosisuunnitelmaan. Lisäksi jokainen koulu to-

teuttaa eheytettyä opetusta monialaisina oppimisko-

konaisuuksina seuraavassa esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

paikalliset tavoitteet ja periaatteet

Lukuvuoden aikana jokaisen oppilaan opintoihin si-

sältyy vähintään luokka-asteen yhden viikon oppitun-

teja vastaava määrä monialaista oppimista, joka muo-

dostaa yhden tai useamman monialaisen oppimis-

kokonaisuuden. Monialainen oppimiskokonaisuus 

toteutetaan osana lukuvuosisuunnitelmaan kirjattua 

koulutyötä, lukujärjestyksen määrittämien aikataulu-

jen puitteissa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

ajoitus ja teemat määritetään koulukohtaisesti. Koko-

naisuus voidaan toteuttaa yhden viikon aikana tai 

pidemmällä aikavälillä, esim. lukukauden tai jakson/

jaksojen aikana.

 Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteutukses-

sa on kerrallaan mukana vähintään kolme eri oppiai-

netta. Jokainen oppiaine on velvoitettu osallistumaan 

omalla vuorollaan. Oppimiskokonaisuudet suunnitel-

laan oppilaiden ja oppiaineiden opettajien toimesta, 

sopien oppimiskokonaisuuden tavoitteista ja käytän-

nön toteutuksesta.  

 Oppimiskokonaisuuden tavoitteiden asettelus-

sa huomioidaan oppiainekohtaiset tavoitteet sekä 

laaja-alaisen osaamisen kehittämistavoitteet (L1–L7).  

Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkä-

kestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä op-

pimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoit-

teellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Monia-

laisten oppimiskokonaisuuksien arviointikäytännöt 

on kuvattu luvussa Opintojen aikainen arviointi, 4.4.

 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat ja 

suunnitelmat kirjataan koulun lukuvuosisuunnitel-

maan. Lisäksi lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan pit-

kän tähtäimen suunnitelma siitä, miten monialaista 

oppimista toteutetaan ja kehitetään tulevina vuosina 

oppilaiden koulupolun jatkuvuuden näkökulmasta 

(esim. teemojen painottuminen, mukana olevien op-

piaineiden vaihtuminen ym.)

3.6  Yhteinen vastuu koulupäivästä 
  ja yhteistyö 

Oppilaiden osallisuus

Oppilaan osallisuus, ja mahdollisuus vaikuttaa häntä 

itseään koskeviin asioihin, edistää hänen kasvamis-

taan aktiiviseksi kansalaiseksi sekä antaa hänelle val-

miuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa 

yhteiskunnassa. Oppilaiden osallisuutta lisätään heitä 

itseään koskevien asioiden käsittelyssä kehittämällä 

koulujen osallisuutta ja vaikuttamista tukevaa toimin-

takulttuuria sekä oppilaiden sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen taitoja.  Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamis-

ta edistetään vuorovaikutteisten opetusmenetelmi-

en, harjoittelujaksojen (TET), oppilaskunta- ja tukiop-

pilastoiminnan, kerhojen ja muun ohjatun toiminnan 

avulla ja kautta. 

 Oppilaat ja heidän huoltajansa, opetushenkilö-

kunta ja rehtori osallistuvat mm. oppimistilanteissa 

ja vanhempainilloissa yhteiseen keskusteluun oppi-

laiden osallisuuden ja yhteistoiminnan edistämisestä. 

Koulujen lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan kuvaukset 

kouluyhteisön jäsenenä toimivan oppilaan osallisuut-

ta ja yhteistoimintaa lisäävästä toiminnasta, kuten 

oppilaskuntatoiminnasta. Kuvaus käsittää toiminnan 

tavoitteet, sisällöt, toteuttamisen sekä yhteistyön 

muodot ja yhteistoimintatahot.

 Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuureista 

tulevien lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisek-

si käytetään menetelmiä, jotka edistävät oppilaiden 

suvaitsevaisuutta ja kulttuuritietoisuutta. Opettajat 

ja koulunkäynnin ohjaajat tukevat oppilaiden välistä 

yhteistyötä ja osallisuutta opetustilanteissa ja muussa 

koulun toiminnassa. Osallisuus ja tasa-arvo ennalta-

ehkäisevät syrjäytymistä.
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Kodin ja koulun yhteistyö

Lapsi ja nuori ovat samanaikaisesti sekä kodin että 

koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kas-

vatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä op-

pilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän 

oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus kodin kanssa 

lisää opettajan oppilaan tuntemusta ja auttaa häntä 

opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren 

kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää 

ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kou-

luyhteisön jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä 

huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea 

lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. 

Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edis-

tää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turval-

lisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yh-

teistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.

 Huoltajien mahdollisuus osallistua koulun ope-

tus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja arviointiin 

yhdessä koulun eri toimijoiden kanssa edistää kodin 

ja koulun yhteistyötä. Huoltajille annetaan tietoa ope-

tussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppi-

lashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin ja 

koulun väliseen yhteistyöhön. Tämä edellyttää opet-

tajien aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä keskuste-

lua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan 

oikeuksista sekä velvollisuuksista. 

 Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä huomioi-

daan perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä 

kieli- ja kulttuuritausta. Yhteistyön lähtökohtana tulee 

olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenver-

taisuus varhaisen avoimen yhteistyön periaatteiden 

mukaisesti. Kodin ja koulun välisen yhteistyön kou-

lukohtaiset rakenteet ja käytännöt, mukaan lukien 

viestinnän järjestäminen, kirjataan koulun lukuvuosi-

suunnitelmaan. 

 Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esi-

opetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä ja luodaan 

pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutuk-

selle. Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia 

yhteistyömuotoja kehitetään koko perusopetuksen 

ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle 

tai muissa siirtymävaiheissa. Yhteistyö järjestetään 

siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yh-

teistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja 

hyvinvointia voidaan tukea. Perusopetuksen päättö-

vaiheessa huoltajille annetaan tietoa ja tarvittaessa 

mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen 

liittyvistä kysymyksistä oppilaanohjaajan ja oppilas-

huollon eri asiantuntijoiden kanssa.

 Kodin ja koulun välisen yhteistyön keskeisin ta-

voite on lapsen tasapainoisen kasvun ja kehityksen 

tukeminen lapsen edun mukaisesti. Tärkeä yhteistyön 

muoto ovat oppilaan koulunkäyntiin liittyvät tapaa-

miset, joihin osallistuvat oppilaan lisäksi huoltajat, 

opettaja/-t ja mahdolliset muut yhteistyötahot. Läh-

tökohtana on, että oppilas on mukana tapaamisissa, 

joskin tapaamisen vastuuhenkilö ja oppilaan huolta-

jat arvioivat etukäteen, onko oppilaan läsnäolo perus-

teltua koko tapaamisen ajan.

 Yhteydenpidon, tapaamisten ja tiedottamisen ta-

voista ja määrästä sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. 

Koulu ja koti ovat tasavertaisesti yhteisvastuussa vuo-

rovaikutuksen toimivuudesta. Koululla on kuitenkin 

aktiivinen rooli yhteistyön kehittämisestä ja ylläpitä-

misestä siten, että lapsen etu parhaalla mahdollisella 

tavalla toteutuu.

 Koulussa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon 

työntekijät tukevat tehtävänsä mukaisesti kodin ja 

koulun välistä yhteistyötä. Koulussa seurataan ja pi-

detään kirjaa oppilaan poissaoloista ja niistä tiedote-

taan huoltajia. Lisäksi seurataan oppilaan edistymistä 

ja yhteisesti arviointikeskustelussa kodin kanssa ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamista. Palautetta anne-

taan suullisesti ja kirjallisesti. Koulu on päävastuussa 

yhteistyöhön liittyvien ongelmien selvittämisessä. 

Tarvittaessa sosiaali- ja/tai terveydenhuollon edustaja 

osallistuu haasteellisten tilanteiden selvittämiseen.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö 

muiden tahojen kanssa

Koulut hyödyntävät oman alueensa paikallista oma-

leimaisuutta toiminnassaan ja kehittävät toimintaan-

sa yhteistyössä kunnan ja alueen muiden toimijoiden 

kanssa. Tällaisia toimijoita ovat varhaiskasvatuspal-

velut, nuorisopalvelut, kirjasto-, kulttuuri- ja museo-

toimi, liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, muut 

viranomaiset, muut koulut ja alueen oppilaitokset, 

alueen yrittäjät, seurakunnat, eri seurat ja järjestöt 

sekä nuorisovaltuusto. Yhteistyötahojen kanssa mo-

nipuolistetaan koulujen toimintaa, avarretaan oppi-

misympäristöjä ja innostetaan oppilaita seuraamaan 

ja aktiivisesti vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. 
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Yhteistyöhankkeet sekä kunnan omien toimijoiden 

kanssa sekä kansainvälisissä verkostoissa rikastutta-

vat opiskelua. Yhteistyön kautta oppilaat saavat myös 

tietoa yhteiskunnallisesta toiminnasta ja vaikuttamis-

mahdollisuuksista.

3.7  Kasvatuskeskustelut ja 
  kurinpidollisten keinojen käyttö

Nurmijärven kunnan yhteinen, kasvatuskeskusteluja 

ja kurinpidollisten keinojen käyttöä koskeva ohjeis-

tus on laadittu osaksi koulujen turvallisuuskansiota 

sen mukaisesti, mitä opetussuunnitelman perus-

teissa (2014) on linjattu. Ohjeistukseen on kirjattu 

kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen 

toteuttamisen käytänteet, menettelytavat ja vastuut, 

kuulemis- ja kirjaamismenettelyt, oikeusturvaperiaat-

teiden noudattamisen varmistaminen, henkilökun-

nan perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen, 

tiedottaminen eri tahoille sekä, miten ohjeistuksen 

toteutumista seurataan ja vaikuttavuutta arvioidaan. 

Turvallisuuskansio on koulun lukuvuosisuunnitelman 

liite, johon henkilökunta perehtyy aina lukuvuoden 

alussa.

 Yhteisen ohjeistuksen tavoitteena on turvata 

oppil aiden tasavertainen kohtelu kaikissa kunnan 

kouluissa. Lisäksi ohjeistusta täsmennetään koulu-

kohtaisesti vastaamaan koulujen yksilöllisiä erityis-

piirteitä. Opetuksen järjestäjä seuraa kasvatuksel-

listen ja kurinpidollisten toimenpiteiden käyttöä ja 

kehittymistä lain määräämällä tavalla koulujen luku-

vuosisuunnitelmien arvioinnin yhteydessä.

 Kasvatuskeskustelujen tavoitteena on myöntei-

sellä tavalla edistää oppilaan hyvää käyttäytymistä 

ja toimintaa kouluyhteisössä. Kasvatuskeskusteluja 

voidaan käyttää ensisijaisena keinona puuttua oppi-

laan käyttäytymiseen. Kasvatuskeskusteluiden tarkoi-

tuksena on yksilöidä teko tai laiminlyönti ja osallistaa 

oppilas tilanteen ratkaisemiseksi ja käyttäytymisen 

parantamiseksi. 

 Kouluissa käytetään ainoastaan laissa määrättyjä 

kurinpitokeinoja. Kurinpitorangaistuksia ovat jälki-

istun to, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erotta-

minen.

3.8  Vuosiluokkiin sitomaton 
  opiskelu

Oppilas etenee opinnoissaan pääsääntöisesti vuosi-

luokittain, opetussuunnitelman oppimäärien mukai-

sesti. Perustellusta syystä oppilas voi edetä opinnois-

sa myös vuosiluokkiin sitomattoman, oman opinto-

ohjelman mukaan. Vuosiluokkiin sitomatonta opiske-

lua voidaan hyödyntää yksittäisen oppilaan kohdalla 

esimerkiksi opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä tai 

erityistä lahjakkuutta tukevana toimintatapana. 

 Vuosiluokkiin sitomattoman järjestelmän etu on, 

että oppilaan todistukseen merkitään vain hyväksytyt 

suoritukset ja muilta osin hän jatkaa opintojaan seu-

raavalla vuosiluokalla. Tällä voi olla merkitystä sekä 

oppilaan oppimismotivaation että itsetunnon kan-

nalta. Myös tilanteissa, joissa oppilas on sairauden ta-

kia joutunut olemaan pois koulusta, eikä ole pystynyt 

opiskelemaan normaalisti, edellä kuvattu menettely 

on oppilaan kannalta parempi kuin hylättyjä arvosa-

noja sisältävän todistuksen antaminen.

 Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa arvioidaan 

aina sen hyöty oppilaan kokonaistilanteen kannal-

ta. Kokonaistilanteen arviointiin osallistuu tarvittava 

oppilashuoltohenkilöstö. Yhteydenpitoa oppilaan 

huoltajien kanssa tiivistetään, kun huomataan, että 

oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa op-

piaineessa on heikentynyt. Tämä on erityisen tärkeää 

päättövaiheessa olevan oppilaan kohdalla.

 Merkittävän joustomahdollisuuden vuosiluokkiin 

sitomaton järjestelmä tarjoaa erityisesti perusope-

tuksen päättövaiheessa. Vuosiluokallisessa järjestel-

mässä yhdeksännellä luokalla oleva oppilas jää luo-

kalleen, jos hän ei jostain syystä pysty suoriutumaan 

hyväksyttävästi opinnoistaan. Luokalle jäävän oppi-

laan kaikki kyseisen vuosiluokan suoritukset, myös 

jo hyväksytyt, raukeavat luokalle jäännin myötä.  Jos 

oppilas sen sijaan etenee oman opinto-ohjelmansa 

mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti, eivät hänen jo 

hyväksytyt suorituksensa raukea. Oppilas jatkaa seu-

raavana lukuvuonna opintojaan 9. luokan oppilaana 

ja saa päättötodistuksen heti, kun perusopetuksen 

oppimäärä eri oppiaineissa on hyväksytysti suoritet-

tu. Tällaisella järjestelyllä on suuri merkitys varsinkin 

sellaisille oppilaille, joiden koulunkäyntimotivaatio ei 

ole kovin hyvä ja jotka luokan kertaamisvaatimusten 

vuoksi saattaisivat jäädä vaille perusopetuksen päät-

tötodistusta.
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 Perusopetuksen päättövaiheessa oleva oppilas, 

joka on saamassa hylätyn arvosanan/hylättyjä arvo-

sanoja keväällä, voidaan siirtää opiskelemaan oman 

opinto-ohjelman mukaisesti, jolloin kukin kurssi voi 

muodostaa oman opintokokonaisuuden. Oppilas 

luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kun-

nes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän 

ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusi-

känsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. 

 Vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun siirre-

tylle oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä 

on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät 

oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden 

suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityista-

voitteet.

 Erityiseen tukeen siirretyn oppilaan opetus voi-

daan järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti koko 

perusopetuksen ajan. Tällöin asia kirjataan erityisen 

tuen päätökseen ja oppilas opiskelee pääsääntöises-

ti oman ikäluokkansa mukaisessa opetusryhmässä 

HOJKS:iin kirjatun henkilökohtaisen opetussuunnitel-

man mukaisesti. Mikäli oppilaalla ei ole erityisen tuen 

päätöstä, päätöksen oppilaan siirtämisestä vuosiluok-

kiin sitomattomaan opetukseen tekee rehtori.

3.9  Yhdysluokkaopetus

Yhdysluokkaopetuksen järjestäminen ja opetusjärjes-

telyiden suunnittelu perustuu toteutettavan lukuvuo-

sisuunnitelman valmisteluvaiheessa tehtäviin linja-

uksiin, joihin vaikuttavat oppilasmäärä, pedagogiset 

syyt ja opetuksen järjestämiseen osoitetut resurssit. 

Kuvaus yhdysluokkaopetuksesta ja sen käytännön 

toteuttamistavoista tehdään koulun lukuvuosisuun-

nitelmaan. Kuvaus on tehtävä siten, että siitä käy ilmi 

opetustyön kannalta olennaiset näkökohdat. Mikäli 

yhdysluokkaopetuksen järjestämisellä on vaikutusta 

oppilaiden sijoittumiseen eri luokkiin jollain erityisel-

lä syyllä, kuten kuljetusperuste, kielivalinta tai tukitoi-

mien järjestäminen, tulee myös erityiset syyt kirjata 

suunnitelmaan.

 Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan mitkä luokat 

yhdistetään ja noudatetaanko vuorokurssiperiaatet-

ta, jolloin parittomina vuosina opiskellaan 2., 4. ja 6. 

vuosiluokkien oppimäärien mukaisesti ja parillisina 

1., 3. ja 5. vuosiluokkien oppimäärien mukaisesti. Täs-

tä rytmityksestä voidaan tarvittaessa poiketa. Vuo-

rokurssiperiaatteen noudattaminen sopii parhaiten 

niissä tapauksissa, joissa yhdysluokkaparit ovat va-

kiintuneet tietyille vuosiluokille (esim. 1-2, 3-4, 5-6). 

 Jos yhdysluokan opetuksessa edetään vuosiluok-

kiin sitomattomana, opintokokonaisuudet kirjataan 

lukuvuosisuunnitelmaan siten, että varmistetaan 

kaikkien oppisisältöjen käsittely. Kirjaamisella varmis-

tetaan, että esim. henkilövaihdoksilla tai hallinnolli-

silla muutoksilla ei ole vaikutusta opintojen etenemi-

seen. Suunnittelun ja kirjaamisen tulee tapahtua kou-

lun tasolla joko lukuvuosisuunnitelmaan tai erilliseen 

muuhun suunnitelmaan. 

 Oppiaineiden sisältöjä voidaan käsitellä aiheiden 

mukaisina kokonaisuuksina erityisesti tilanteessa, jos-

sa yhdysluokka on perustettu tilapäisesti tai etenee 

oppilasmäärän takia aaltomaisesti läpi luokka-astei-

den. Kumulatiiviset oppiaineet (kielet, matematiikka 

ja osin äidinkieli) tulee kuitenkin opiskella normaalin 

vuosiluokkarytmin mukaisesti, tämä tarkoittaa käy-

tännössä jakotuntien käyttämistä em. aineissa. Ope-

tusjärjestelyissä ja oppisisältöjen käsittelyssä on huo-

mioitava se, että yhdysluokkatyöskentely vaatii koros-

tetummin oppilaan omien opiskelutaitojen hallintaa 

ja kehittämistä. Opiskelutaitojen opettelun merkitys 

korostuu jo alkuopetuksessa. 

 Opetussuunnitelman perusteissa mainittujen 

vertais- ja mallioppimisen mahdollisuudet ja hyödyt 

näkyvät erityisesti taide- ja taitoaineiden kohdalla. 

Taide- ja taitoaineiden kokonaisuudet ovat verraten 

helposti sovellettavissa eri luokka-asteiden välillä, 

huomioiden kuitenkin näihin liittyvät erityispiirteet, 

kuten esim. liikuntaryhmien turvallisuusnäkökohdat 

(iso oppilas vs. pieni oppilas) tai työvälineiden- ja 

tekniikoiden hallinta.  Yhdysluokkaopetuksessa voi 

hyödyntää eriyttämistä taitotason mukaan, jos oppi-

lasryhmän taidoissa on suuria tasoeroja.

 Koulutyötä suunnitellessa tulee huomioida, että 

taide- ja taitoaineiden ja valinnaisten aineiden tun-

tien sijoittelulla on suuri merkitys yhdysluokkaope-

tuksen onnistumiselle. Esimerkiksi 3. ja 4. vuosiluokan 

taito- ja taideaineiden välinen opetustuntien suhde 

saadaan tasattua taide- ja taitoaineiden valinnaisten 

ja valinnaisten aineiden tuntien avulla (koulun osoit-

tamina ja/tai oppilaan valitsemina) siten, että musii-

kin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppiaineissa on 

kaikissa 2 opetustuntia viikossa. Vuosiluokilla 5 ja 6 

on yhdysluokkatilanteessa luontevaa kohdentaa em. 

valinnaisuudet liikunnan (3h) ja käsityön (2h) opetuk-

seen. A2-kielten ja katsomusaineiden, ym. toisessa 
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koulussa opetettavien aineiden osalta, lukujärjestyk-

set tulee laatia yhteistyönä lähettävien ja vastaan-

ottavien koulujen kesken, huomioiden mainittujen 

oppiaineiden opetuksen järjestämisen vaikutukset 

yhdysluokkaopetukselle.

 Mikäli oppilas siirtyy toiseen kouluun, joko yhdys-

luokkaopetuksesta tai yhdysluokkaopetukseen, tulee 

vastaanottavan koulun huolehtia siitä, ettei jonkin 

vuosiluokan oppiainekokonaisuuksia jää oppilaalta 

suorittamatta. Tällaisessa tilanteessa opintojen mah-

dolliset täydentämiset hoidetaan oppilaskohtaisin 

opetusjärjestelyin ja ne kirjataan oppilaan oppimis-

suunnitelmaan. Oppilaan opintojen siirtymävaiheis-

sa varmistetaan, että perusopetuksen päättyessä 

yhdysluokkaopetukseen osallistuneilla oppilailla on 

asetuksen mukaiset vähimmäistuntimäärät opintoja 

suoritettuna. 

3.10  Joustava perusopetus 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättä-

mässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluok-

kien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuk-

sen toimintaa. Nurmijärven kunnassa joustavaa perus-

opetusta (ns. Jopo) järjestetään kahdella yläasteella, 

joissa molemmissa toimii yksi kymmenen oppilaan 

Jopo-ryhmä. Ryhmän opettajana toimii erityisluo-

kanopettaja, jonka työparina toimii nuoriso-ohjaaja. 

Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaan järjestettävää opetusta sekä oppi misen ja 

kasvun tukea. 

 Toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuk-

sen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opetus 

järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpai-

koilla ja muissa oppimisympäristöissä moniamma-

tillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita 

käyttäen. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja 

työpainotteisia menetelmiä. 

Oppilasvalinta 

Nurmijärvellä joustavan perusopetuksen toiminta on 

tarkoitettu niille 8–9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on 

alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä 

oppilaille, joita uhkaa syrjäytyminen jatkokoulutuk-

sesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan 

voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, 

mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan pe-

rusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuun-

nitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää 

oppilaan edun mukaisena. 

 Oppilaat valitaan toimintaan oppilaan ja hänen 

huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella ker-

ran vuodessa. Tiedote ja hakulomake Jopo-ryhmään 

lähetetään yläkouluille maaliskuussa. Ne julkaistaan 

myös kunnan kotisivulla. Hakuajan päätyttyä haas-

tatellaan hakemuksen jättäneet oppilaat ja heidän 

huoltajansa. Haastattelut tekee ns. Jopo-tiimi, johon 

kuuluvat Jopo-koulun rehtori, Jopo-luokan opettaja 

ja nuoriso-ohjaaja sekä tarvittaessa koulukuraattori 

ja psykologi. Rehtori tekee oppilasvalinnasta hallin-

topäätöksen. Päätös valmistellaan moniammatillisesti 

oppilashuoltotyössä. Jopo-ryhmään ei voi hakea kes-

ken lukuvuoden. 

Oppilasvalinnan perusteet ovat seuraavat: 

■ Oppilaalla on vaara jäädä ilman perusopetuksen  

 päättötodistusta tai hänellä on vaikeuksia 

 suoriutua opinnoistaan.

■ Oppilas hyötyy työpainotteisuudesta ja 

 toiminnallisista työtavoista sekä pienryhmä-

 opetuksesta. 

■ Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy joustavan  

 perusopetuksen vaatimaan itsenäiseen 

 työskentelyyn. 

■ Oppilas on hakuhetkellä vuosiluokalla 7–9. 

■ Oppilas ja hänen huoltajansa sitoutuvat 

 Jopo-opetukseen. 

Kaikkien edellä mainittujen perusteiden tulee täyttyä, 

jotta oppilas voi tulla valituksi Jopo-luokalle. 

Tavoitteet ja periaatteet 

Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena 

on vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelu-

motivaatiota sekä opiskelu- ja elämänhallintataitoja. 

Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi 

tavoitteena on tukea oppilasta toisen asteen koulu-

tukseen siirtymisessä sekä antaa valmiudet selviytyä 

opiskelussa. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuo-

toihin, joilla vahvistetaan huoltajien ja kaikkien jous-

tavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä 

kasvatustyötä. 

 Toiminta toteutetaan perusopetusta koskevien 

yleisten säädösten ja perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen mu-
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kaisesti. Koulun toimintakulttuuria, toimintatapoja 

ja opetusmenetelmiä kehitetään vastaamaan jousta-

vaan perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilölli-

siä tarpeita. Erityisesti huomiota kiinnitetään oppilaan 

hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaan yhteistyöhön, 

oppilashuoltoon ja ohjaukseen. 

 Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan 

oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiem-

min laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelmassa 

kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjes-

täminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä, 

monialainen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvonta-

palvelut sekä toiminnan seuranta. Joustavan perus-

opetuksen oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä 

tai tehostettua tukea. 

 Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisen tuen 

antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttami-

nen kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa 

opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 

Jos joustavan perusopetuksen toiminta päättyy yk-

sittäisen oppilaan kohdalla ennen perusopetuksen 

päättymistä, tehdään siitä hallintopäätös. 

Sisällöt 

Joustavassa perusopetuksessa opetus järjestetään 

koulussa lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä 

muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. 

Opetusta voidaan antaa myös osittain tai kokonaan 

muun ryhmän yhteydessä. Erilaiset oppimisympäris-

töt suunnitellaan oppilaan kanssa häntä kiinnostavil-

le aloille motivoiden häntä toisen asteen opintoihin. 

Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympä-

ristöt sekä tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan 

siten, että ne vastaavat perusopetuksen tavoitteita ja 

sisältöjä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja 

työpainotteisia opiskelumenetelmiä. 

 Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on oleellinen 

osa joustavaa perusopetusta. Työssäoppimisen jak-

soihin kuuluu työpaikan työtehtävien lisäksi opetus-

suunnitelman mukaisia opiskelutehtäviä. Työtehtäviä 

työpaikoilla ohjaa työpaikan henkilökunta ja suoritet-

tavia opiskelutehtäviä Jopo-ryhmän opettaja. 

 Koulun tulee sopia kirjallisesti opettajien ja työ-

paikalla tai muualla koulun ulkopuolella opiskelua 

ohjaavien henkilöiden työnjaosta ja vastuista. On 

tärkeää kiinnittää huomiota oppimisympäristöjen 

työturvallisuuteen sekä perehdyttää koulun ulkopuo-

liset toimijat tietosuojaan ja salassa pitoon liittyviin 

säädöksiin. Nurmijärvellä työssäoppimisen jaksoja to-

teutetaan yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Työssäoppimisjaksot sisältyvät arviointeineen valin-

naiseen oppimäärään.

 Joustavan perusopetuksen toiminnassa korostu-

vat moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja or-

ganisaatioiden välinen yhteistyö, johon voivat osallis-

tua mm. ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan 

sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpaja.

 Toiminnan suunnittelua ja organisointia varten on 

perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat opetuspääl-

likkö, erityisopetuksen asiantuntija, nuorisopäällikkö 

ja Jopo-toimintaa toteuttavien koulujen rehtorit. Kou-

luissa Jopo-toiminnasta vastaa tiimi, johon kuuluvat 

Jopo-toimintaa toteuttavan koulun rehtori, ryhmän 

opettaja ja Jopo-ohjaaja. 

 Opettajan vastuualueita ovat opintokokonaisuuk-

sien suunnittelu ja opetus, työpaikalla suoritettujen 

oppimistehtävien suunnittelu ja ohjaaminen sekä 

arviointi. Opettajan työparina toimii nuoriso-ohjaaja. 

Nuoriso-ohjaajan vastuualueina ovat koulun ulko-

puolisen oppimisen organisointi, perheen ja oppilaan 

tuki- ja neuvontatyö, työpaikkaverkoston ylläpito 

sekä oppilaan seuranta, tuki ja osallistuminen arvioin-

tiin työssäoppimisjaksojen aikana.
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3.11  Opetus erityisissä tilanteissa

Opetus sairaalajaksojen aikana

Lyhyiden sairaalajaksojen ajaksi oppilaalle annetaan 

tiedoksi opiskeltavat asiat omasta koulusta. Tehtävien 

annossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että oppilas 

kykenee ne itsenäisesti suorittamaan. Sairaalajakson 

jälkeen oppilaalle annetaan tarvittaessa tukiopetusta 

ja /tai osa-aikaista erityisopetusta. Mikäli kyseessä on 

pidempi sairaalajakso, tapahtuu opiskelu sairaalakou-

lussa. 

 Sairaalaopetukseen siirryttäessä ja sieltä palatta-

essa sairaalakoulun ja oppilaan oman koulun yhteis-

työn on oltava tiivistä. Siirtopalaverissa laaditaan siir-

tymävaiheen suunnitelma aikatauluineen ja tukitoi-

mineen yhteistyössä oppilaan tukiverkoston kanssa. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Etäyhteyksiä voidaan hyödyntää eri oppiaineiden, ku-

ten valinnaisten kielten, uskontojen, oppilaan oman 

äidinkielen (muu kuin suomi) ja valinnaisten aineiden 

opetuksessa, sekä kerhotoiminnan toteutuksessa. 

Etäyhteyksiä voidaan hyödyntää myös oppilaan op-

pimisen ja opiskelun tukena poikkeavissa tilanteissa, 

kun oppilas ei pääse osallistumaan normaaliin kou-

lutyöhön (esim. oppilaan pitkien sairauspoissaolojen 

aikana). Lisäksi etäyhteyksiä voidaan käyttää verkos-

toitumiseen, erityisesti oppilaiden ja opetushenkilö-

kunnan, sekä eri koulujen välisen kansallisen ja kan-

sainvälisen yhteistoiminnan tukena. 

 Mikäli etäyhteyksillä tuetaan yksittäisen oppilaan 

oppimista ja opiskelua, opetusjärjestelystä sovitaan 

oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Etäyhteydet 

toteutetaan koulujen käytössä olevien laitteiden ja 

ohjelmistojen puitteissa, perusopetuksen tieto- ja 

viestintäteknologian opetussuunnitelman mukai-

sesti.

3.12  Opetuksen ja kasvatuksen 
   tavoitteita tukeva muu toiminta

Koulun kerhotoiminta

Koulun mahdollisesti järjestämä kerhotoiminta täy-

dentää oppilaan koulupäivää ja, yhdessä aamu- ja ilta-

päivätoiminnan kanssa, muodostaa kokonaisuuden, 

joka tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä. 

Kerhotoiminnan paikallisina tavoitteina on: 

■ vähentää oppilaiden yksinäisiä iltapäiviä ja 

 ehkäistä syrjäytymistä lisäämällä ja tukemalla 

 oppilaiden sosiaalista kanssakäymistä sekä 

 osallisuutta oman viiteryhmän toimintaan,

■ tuottaa vapaa-ajantoimintaa perheille, joilla ei 

 ole taloudellisia resursseja tukea lastensa 

 harrastuksia,

■ ottaa oppilaat ja huoltajat mukaan vapaa-ajan-

 toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 

 vahvistaen kodin ja koulun välistä kasvatus-

 yhteistyötä

■ ja ylläpitää oppilaiden hyvinvointia ja lisätä 

 koulussa viihtymistä. 

Koulujen kerhotoiminta kuvataan lukuvuosisuunni-

telmassa. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa 

huomioidaan oppilaiden kasvun ja kehityksen tuke-

minen soveltamalla ja syventämällä koulussa opittuja 

asioita, mm. arjen hallinnan näkökulmasta. Kerhotoi-

minnassa huomioidaan mahdollisuudet lisätä oppi-

laiden harrastuneisuutta esittelemällä erilaisia harras-

tusmahdollisuuksia. Kerhotoiminnan painotukset ja 

sisällöt voidaan tarvittaessa kohdentaa esim. syrjäy-

tymisvaarassa olevien oppilaiden elämänhallinnan, 

turvallisuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseen. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa huo-

lenpitoa, aikuisten antamaa turvaa ja ohjausta. Tavoit-

teena on järjestää ohjattua vapaa-ajan toimintaa 

välittömästi koulupäivän jälkeen turvallisessa ympä-

ristössä ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. 

Aktiivisen toiminnan lisäksi toimintaan osallistuville 

lapsille turvataan lepo ja rauhoittuminen sekä mah-

dollisuus läksyjen tekoon. Aamu- ja iltapäivätoimin-

nan ensisijaisena pyrkimyksenä on tukea kodin ja 

koulun kasvatustyötä.

 Nurmijärven kunnan nuorisopalvelut koordinoi 

koululaisille (1. ja 2. luokan oppilaille ja muiden vuosi-

luokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille) järjes-

tettävää aamu- ja iltapäivätoimintaa, josta on säädet-

ty perusopetuslaissa. Kunta järjestää toimintaa itse 

sekä avustaa muita palveluntuottajia. Aamu- ja ilta-

päivätoimintaan paikan saamiseen ei ole kuitenkaan 

ehdotonta oikeutta kuten päivähoidossa. Kunnalla on 

oikeus päättää missä laajuudessa toimintaa järjeste-

tään. Toiminta on maksullista ja siihen osallistuville 
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lapsille tarjotaan välipala. Toimintaa järjestetään kou-

lun työpäivinä pääsääntöisesti klo 12.00–17.00 välise-

nä aikana. Aamupäivätoimintaa ei järjestetä.

 Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti. 

Kunnan kotisivuilta löytyy myös aamu- ja iltapäivätoi-

mintaan pääsemisen valintaperusteet mikäli kaikille 

hakijoille ei löydy kerhopaikkaa. Lapset valitaan toi-

mintaan vuodeksi kerrallaan.

 Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva oppilas 

saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli oppilas on 

oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen ja hänellä on 

lääkärin tai psykologin lausunto, jossa on lapsen tutki-

mukseen perustuva lääketieteellinen syy ja perustelut 

kuljetustarpeelle ja jossa suositellaan kuljetuksen jär-

jestämistä iltapäivätoimintaan.

 Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö 

huoltajien, koulun sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 

kesken on erityisen tärkeää. Huoltajien ja mahdolli-

sesti koulun henkilöstön kanssa sovitaan, miten eri-

tyisesti tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan 

tarpeet sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoit-

teet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnas-

sa. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä op-

pilaan riittävään tukemiseen.

 Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuun-

nitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökoh-

tainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

(HOJKS) voivat tarvittaessa sisältää kuvaukset oppi-

laan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan 

sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Niissä 

voidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätoiminnan 

tavoitteet ja toimintamallit tukevat oppilaan kehitys-

tä. Tällä tavoin oppilaan päivästä muodostuu kasva-

tuksellinen kokonaisuus.

 Tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamises-

ta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät 

tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilasta koskevien 

salassa pidettävien tietojen luovuttaminen aamu- ja 

iltapäivätoiminnan henkilöstölle edellyttää huolta-

jien antamaa yksilöityä tiedonsiirtolupaa. Aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan 

tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman 

tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen ope-

tuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) 

laadintaan sekä siirtymävaiheen yhteistyöhön huolta-

jien luvalla.

 Kivenpuiston koulun kehitysvammaisten oppi-

laiden aamu- ja iltapäivähoidosta vastaa päivähoito 

Aleksi, joka tarjoaa Kivenpuiston koulun kehitysvam-

maisille sekä autismin kirjon diagnoosin saaneille op-

pilaille aamu – ja iltapäivähoitoa. Palvelua tarjotaan 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

mukaisesti. Päivähoidon tarkoituksena on tukea van-

hempien työssäkäyntiä.

Koulun ja kirjaston yhteistyö

Nurmijärven kirjaston tarjoamat palvelut tukevat 

kunnan kouluja opetuksen järjestämisessä. Kirjaston 

eri toimipisteet tarjoavat oppilaille ja opetushenkilö-

kunnalle monipuolisen ja tasa-arvoisen oppimisym-

päristön, joka edistää toiminnallisuutta ja yhdessä 

tekemistä. Kirjaston kouluille tarjoamissa palveluissa 

on huomioitu monilukutaidon, tieto- ja viestintätek-

nologisten taitojen sekä tiedonhallintataitojen kehit-

täminen. Lisäksi kirjasto tukee oppilaiden lukuhar-

rastuksen ylläpitämistä.  Koulun ja kirjaston välises-

sä yhteistyössä korostuvat oppilaan aktiivinen rooli 

oman oppimisen suuntaamisessa sekä mahdollisuus 

itsenäiseen opiskeluun. 

 Koulussa voidaan ylläpitää omaa kirjastotoimin-

taa toteuttaen sitä yhteistyössä kunnan kirjastopal-

veluiden kanssa. Koulukirjastotoiminta lisää mahdol-

lisuuksia opetuksen eriyttämiseen, oppilaan yksilölli-

sen kiinnostuksen mukaiseen työskentelyyn sekä tar-

joaa oppilaille erilaisia vastuutehtäviä hoidettavaksi. 

Niissä kunnan kouluissa, joissa iltapäiväkerhoja toteu-

tetaan, lapsilla ja ohjaajilla on myös mahdollisuus 

käyttää koulun kirjaston tarjoamia palveluita iltapäi-

vätoiminnan tukena (esim. lukutunnit). Yhdessä koulu 

ja kirjasto ohjaavat oppilaita elinikäiseen oppimiseen.

Kouluruokailu

Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa, kasva-

tusta ja opetusta. Kouluruokailu ylläpitää oppilaan 

hyvinvointia sekä tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. 

Oppilaille tarjotaan jokaisena työpäivänä tarkoituk-

senmukaisesti järjestetty ja ohjattu, tasapainoinen 

ja monipuolinen koululounas, jonka suunnittelussa 

huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 

ravitsemussuositukset. Ruokailutilanteissa harjoitel-

laan terveellisen aterian koostamista esillä olevan 

malliannoksen avulla ja kannustetaan oppilaita syö-

mään kaikki aterian osat.
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 Oppilaat osallistuvat kouluruokailun ja ruokailu-

hetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

yhdessä koulun henkilökunnan ja ruokapalveluiden 

kanssa. Yhteistyöllä kehitetään ruokailutilanteiden 

sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Ruokailutilanteiden tavoit-

teena on hyvän käytöksen ja hyvien pöytätapojen 

omaksuminen. Ruokailuvalvontaan nimetty opetta-

ja valvoo oppilaiden ruokailua ja huolehtii ruokailun 

yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatukses-

ta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. Koulu-

ruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan 

yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

 Oppilaiden yksilölliseen ravitsemukseen sekä 

tervey den tai sairauden hoitoon liittyvien tarpeiden 

tukitoimista ja seurannasta sovitaan tapauskohtai-

sesti yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Erityis-

ruokavaliot valmistetaan lääketieteellisten, eettisten 

tai uskonnollisten perusteiden mukaan. Huoltajan 

tulee tehdä kirjallinen ilmoitus erityisruokavaliosta ja 

toimittaa ilmoitus sekä mahdollinen lääkärintodistus 

kouluun. Ilmoitus erityisruokavaliosta on uusittava 

vuosittain. Ruokavaliossa tapahtuneista muutoksista 

huoltajan tulee tehdä uusi ilmoitus.

Päivänavaukset, välitunnit ja 

muu koulun yhteinen toiminta

Koulujen päivittäinen työaika muodostuu koulu-

päivän eri osien ja opetuksen rytmityksestä. Työaika 

kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmaan.  Koulu-

jen päivittäisen työajan käytössä noudatetaan, mitä 

koulutyön ja opetuksen järjestämisestä on kirjattu 

perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä valtakunnalli-

siin opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja paikal-

liseen opetussuunnitelmaan.

 Koulupäivä aloitetaan lyhyellä päivänavauksella. 

Päivänavauksen tehtävänä on vahvistaa ja kehittää 

koulun toimintakulttuuria sekä lisätä yhteisöllisyyttä. 

Päivänavauksen toteutus voi olla myös toiminnalli-

nen. Koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaansa, miten 

päivänavaukset koulussa toteutetaan. Päivänava-

uksen pitää koulun opetushenkilökunnan edustaja, 

oppi las tai joku koulun yhteistyötahojen edustajista. 

 Koulut suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät 

välituntitoimintaa, joka lisää oppilaiden aktiivisuutta 

ja yhteisöllisyyttä. Oppilaat osallistuvat välituntitoi-

minnan suunnitteluun sekä toteutukseen mm. op-

pilaskunnan ja tukioppilaiden toimesta. Välituntitoi-

minnan järjestäminen huomioidaan koulun päivittäi-

sen työajan suunnittelussa ja koulupäivä pyritään ryt-

mittämään siten, että päivään muodostuu vähintään 

yksi pidempi välitunti, jonka aikana on mahdollista 

toteuttaa ohjattua toimintaa.

 Koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaansa lukuvuo-

den aikana toteutettavat koulun omat hankkeet ja 

projektit, koulun yhteiset tapahtumat sekä ryhmä-

kohtaiset retket ja leirikoulut. Koulun tapahtumat 

sekä opetusta tukeva muu toiminta vahvistavat ja 

kehittävät koulun toimintakulttuuria, lisäävät koulun 

omaleimaisuutta sekä tukevat yhteisöllisyyttä ja yh-

teistyötä niin koulun sisällä kuin koulun ulkopuolisten 

tahojen kanssa.

Koulumatkat ja -kuljetukset

Nurmijärven kunta järjestää perusopetuksen oppi-

laalle maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan 

kuljettamista mm. silloin, kun 1.–3. vuosiluokalla 

olevan oppilaan koulumatka on yli 3 km, 4.–9. vuosi-

luokalla olevan oppilaan koulumatka on yli 5 km tai 

koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä 

tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian 

vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkan 

vaikeus, rasittavuus tai vaarallisuus todetaan asian-

tuntijalausunnon perusteella. 

 Oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetuk-

seen koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää 

myös vain osalle matkasta. Edellä esitetyt kilometrira-

jat (3 km ja 5 km) ovat pisimpiä mahdollisia omavas-

tuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan 

omin neuvoin pysäkille. Jos oppilas käy hakemuksesta 

ns. toissijaista koulua, maksutonta kuljetusta ei pää-

sääntöisesti järjestetä. Kunnan henkilökuljetusoppaa-

seen on kirjattu koulukuljetuksia koskevat periaatteet 

ja ohjeet. 

 Koulumatkoilla oppilas saa päivittäistä hyöty-

liikuntaa, joka tukee oppilaan terveyttä ja edistää 

kuntoa. Oppilaiden toivotaankin kulkevan koulumat-

kansa itsenäisesti aina, kun se on mahdollista. Koulu-

matkoista ja -kuljetuksiin liittyvistä asioista välitetään 

huoltajille tietoa sähköisen oppilashallintojärjestel-

män tai reititysohjelman kautta. Koulumatkoista kes-

kustellaan huoltajien kanssa vanhempainilloissa ja 

tarvittaessa myös muissa tilaisuuksissa. 
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4.1  Arvioinnin tehtävä

Arvioinnin tehtävä on kuvattu perusopetuslaissa seu-

raavasti: ”Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan 

ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppi-

laan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, 

työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida mo-

nipuolisesti” (Perusopetuslaki 21.8.1998/628, § 22). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ar-

vioinnin painopisteeksi on määritetty oppimista edis-

tävä arviointi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, s. 47)

4.2  Arviointikulttuuri Nurmijärvellä

Paikallinen arviointikulttuuri rakentuu yhteisesti en-

nalta asetettujen tavoitteiden pohjalta toteutettuun 

jatkuvaan ja monipuoliseen arviointiin. 

Paikalliset painopisteet

Paikallista arviointitoimintaa ja -kulttuuria toteute-

taan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa oppilaiden, 

huoltajien ja koulujen opetushenkilökunnan kesken. 

Keskeinen yhteistyön ja vuorovaikutuksen muoto on 

keskustelu, jota käydään arviointikulttuurin paikalli-

sista painopisteistä ja niiden soveltamisesta oppilaan 

oppimisen arviointiin ja oppimisprosessin ohjaami-

seen. Nurmijärvellä opetuksessa painotetaan seuraa-

via arvioinnin toimintoja (ks. myös luku Opintojen ai-

kainen arviointi, 4.4).

Oppimisen tavoitteet asetetaan ja tehdään 

näkyviksi heti oppimisprosessin alussa

Oppilaan oppimisprosessia ohjataan kohti etukäteen 

asetettuja oppimisen tavoitteita. Oppimisen tavoit-

teet asetetaan heti oppimisprosessin alussa. Tavoittei-

den asetteluun osallistuvat oppilaat ja opettajat sekä 

huoltajat. Oppilailla, huoltajilla ja opettajilla tulee olla 

yhteinen käsitys siitä, mitä oppimisella ollaan tavoit-

telemassa.

Oppimisen arviointikriteerit ja käytänteet käydään 

läpi heti oppimisprosessin alussa
 

Oppilaan oppimista arvioidaan koko oppimisproses-

sin ajan arvioinnille asetettujen kriteereiden ja käy-

tänteiden avulla. Näihin kriteereihin ja käytänteisiin 

tutustutaan oppilaiden, huoltajien ja opetushenkilö-

kunnan kesken heti oppimisprosessin alussa. Oppi-

lailla, huoltajilla ja opetushenkilökunnalla tulee olla 

yhteinen käsitys siitä, millä kriteereillä oppimista ar-

vioidaan ja miten arviointi toteutetaan käytännössä. 
 

Oppimisen arvioinnissa painotetaan 

oppimisprosessin aikana tapahtuvaa jatkuvaa 

(formatiivista) arviointia prosessin päätteeksi 

tehtävän (summatiivisen) arvioinnin sijaan
 

Jatkuva arviointi on eri oppimistilanteissa tapahtuvaa 

vuorovaikutusta oppilaan ja opetushenkilökunnan 

välillä. Jatkuva arviointi kohdistuu oppimisproses-

siin ja sen avulla oppilas saa ajantasaista tietoa osaa-

misensa kehittymisestä sekä edistymisestään kohti 

yhteisesti asetettuja tavoitteita. Keskeinen jatkuvan 

arvioinnin muoto on opettajan oppilaalle oppimis-

tilanteessa antama palaute. Oppilaan huoltajalle vä-

litetään tietoa jatkuvan arvioinnin kautta tehdyistä 

havainnoista oppilaan osaamisen kehittymisessä ja 

edistymisessä.
 

Oppilaan itsearvioinnin ja ryhmän vertais-

arvioinnin taitoja kehitetään ja merkitystä 

korostetaan oppimisprosessin aikana
 

Oppilaiden osallisuutta oppimisen arvioinnissa ja op-

pimisprosessin itsenäisessä ohjaamisessa edistetään 

harjoittelemalla ja kehittämällä oppilaiden itse- ja 

vertaisarviointitaitoja. Oppilaiden itse- ja vertaisarvi-

ointi ovat osa opintojen aikaista arviointitoimintaa. 

Oppilaan itse- ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymis-

tä käsitellään oppilaan huoltajien kanssa osana yhtei-

siä arviointikeskusteluja.

4  Oppimisen arviointi
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Viestintä arviointikulttuurista

Koulujen arviointikulttuurista viestitään oppilaiden, 

huoltajien ja opetushenkilökunnan kesken oppimisti-

lanteissa, arviointikeskusteluissa ja muissa yhteisissä, 

koulujen toimintaa tukevissa ja edistävissä tilanteis-

sa, kuten vanhempainilloissa ja opettajakokouksissa. 

Viestintä on paitsi arvioinnista tiedottamista myös 

yhteistä keskustelua oppimisen arvioinnista ja kou-

lujen arviointikulttuurin kehittämisestä. Koulu tekee 

aloitteet ja luo rakenteet kodin ja koulun väliseen 

viestintään ja koulukohtaiset käytänteet kirjataan lu-

kuvuosisuunnitelmaan.

4.3  Arvioinnin periaatteet ja kohteet

Perusopetuksen piirissä olevan oppilaan oppimista 

arvioidaan opintojen aikana sekä perusopetuksen 

päätteeksi tapahtuvana päättöarviointina. Kaikessa 

arvioinnissa noudatetaan samoja arvioinnin yleisiä 

periaatteita.

 Arviointi perustuu aina opetussuunnitelman 

perus teissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuun-

nitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Opettajat 

huolehtivat siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoi-

sia oppimisen tavoitteista ja arvioinnin perusteista. 

Pohtimalla oppimisen tavoitteita ja oman oppimisen 

edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, oppi-

las kehittää taitoaan arvioida ja ohjata omaa oppimis-

taan ja työskentelyään koko koulupolun ajan. 

 Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työs-

kentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen arviointi on 

palautetta oppilaan edistymisestä ja oppilaan osoit-

tamasta osaamisen tasosta suhteessa oppilaan aiem-

paan osaamiseen ja oppimiselle asetettuihin tavoit-

teisiin. Työskentelyn arviointi on palautetta oppilaan 

taidosta työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muiden 

kanssa. Työskentelyn arviointi perustuu oppiaineiden 

ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskente-

lyn tavoitteisiin. Käyttäytymisen arviointi on palautet-

ta oppilaan kyvystä toimia paikallisessa opetussuun-

nitelmassa käyttäytymiselle asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti. 

4.4 Opintojen aikainen arviointi

Opintojen aikainen arviointi käsittää kaiken sen 

arvioin tiin liittyvän toiminnan, joka tapahtuu ennen 

päättöarviointia. Opintojen aikaisen arvioinnin kes-

keisin tehtävä on ohjata oppilaan oppimista kannus-

tavan palautteen avulla ja luoda perusta oppilaan 

myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana. Opintojen 

aikaiseen arviointiin sisältyy oppilaalle ja hänen huol-

tajalleen annettava tieto oppilaan opintojen edisty-

misestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Opinto-

jen aikaista arviointitoimintaa toteutetaan lukuvuo-

den aikana ja lukuvuoden päätteeksi.  

Oppimisen arviointi lukuvuoden aikana

Lukuvuoden aikana tapahtuva arviointi on monimuo-

toista ja toteutuu jokaisen oppilasryhmän tarpeiden 

mukaisesti. Arviointi tapahtuu pääosin oppimistilan-

teiden, kuten oppituntien aikana. Lisäksi järjestetään 

erillisiä arviointitilanteita, kuten kokeita tai oppimis-

tulosten esittelyjä. Lukuvuoden aikana tapahtuvan 

arvioinnin muodot ovat:

■ oppilaan ja opettajan oppimistilanteessa käymä 

vuorovaikutteinen palautekeskustelu, joka ohjaa op-

pilaan oppimista ja tukee oppilasta hänen kasvussaan 

itsenäiseksi oppijaksi,

■ oppilaan itsenäinen arvio omasta oppimisesta (it-

searviointi) yhdessä asetettujen tavoitteiden ja kritee-

reiden pohjalta, täydennettynä opettajan palautteella 

itsearvioinnista,

■ oppilaiden välinen vuorovaikutteinen, luonteel-

taan kannustava ja myönteinen vertaisarviointi yh-

dessä asetettujen tavoitteiden ja kriteereiden poh-

jalta, täydennettynä opettajan palautteella vertais-

arvioinnista,

■ oppilaan, huoltajien ja opettajan väliset arviointi-

tilaisuudet (esim. arviointikeskustelut).

Työskentelyn arviointi 

osana oppimisprosessia

Työskentelytaitoja harjoitellaan opintojen aikana osa-

na oppilaan oppimisprosessia, eri oppiaineissa, ehey-

tetyssä opetuksessa, kuten monialaisissa oppimis-

kokonaisuuksissa, sekä koulun muussa toiminnassa. 

Oppilaita ohjataan sekä yksilöinä että ryhmänä suun-
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nittelemaan työtään, käyttämään oppimista edistäviä 

työtapoja, tarkastelemaan suunnitelmien toteutu-

mista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja 

siihen vaikuttaneita tekijöitä.

 Oppilaan työskentelyn arviointi on osa oppiai-

neen arviointia ja arvosanan muodostamista. Työs-

kentelytaitojen kehittymistä arvioidaan myös itse-

näisenä arvioin nin kohteena. Arviointia ohjaavat 

opetussuunnitelman perusteissa työskentelylle ase-

tetut tavoitteet, kuten eri oppiaineiden tavoitteet 

sekä monialaisille oppimiskokonaisuuksille asetetut 

tavoitteet. Vuosiluokkien 1–2 aikana työskentelytaito-

jen arvioinnissa huomioidaan myös vuosiluokkakoko-

naisuudelle annettu erityistehtävä tukea koululaiseksi 

kasvamista, mm. oppilaan työskentelytaitojen kehit-

tämisen osalta. 

Työskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomioita 

oppilaan taitoon:

■ työskennellä itsenäisesti ja yhdessä

■ suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään

■ toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen

■ toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa

Käyttäytymisen arvioinnin 

periaatteet 

Oppilaan käyttäytymisen arviointi perustuu yhteisiin 

kuntakohtaisiin arviointikriteereihin vuosiluokilla 1–4 

ja 5–9. Kriteereistä tiedotetaan oppilaita ja heidän 

huoltajiaan jokaisen lukuvuoden alussa. Käyttäytymi-

sen arvioinnin periaatteet ovat:

■ Käyttäytymistä arvioidaan opintojen aikana (jat-

kuva prosessi) ja siitä annetaan oppilaalle ohjaavaa 

sanallista palautetta suhteessa käyttäytymisen arvi-

oinnin kriteereihin.

■ Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuute-

na, eikä se vaikuta oppiaineiden arviointiin. 

Käyttäytyminen arvioidaan lukuvuoden lopussa sa-

nallisesti vuosiluokilla 1–4 ja numeroarvosanalla vuo-

siluokilla 5–9. Numeroarviointia voidaan täydentää 

sanallisella arvioinnilla. Numeroarvosana merkitään 

todistukseen. Sanallinen arviointi, myös numeroarvo-

sanaa täydentävänä, annetaan aina todistuksen liit-

teenä. Sanallinen arviointi oppilaan käyttäytymisestä 

sisältää salassa pidettävää tietoa, joka luovutetaan 

vain oppilaalle tai hänen huoltajalleen. Arvioinnista ei 

tule mainintaa todistukseen.

 Käyttäytyminen arvioidaan myös perusopetuksen 

päättövaiheessa, mutta arviointia ei merkitä päättö-

todistukseen vaan arviointi käyttäytymisestä voidaan 

antaa oppilaalle päättötodistuksen liitteenä, eikä siitä 

tule mainintaa päättötodistukseen. Päättötodistuk-

sen liitteenä annettava käyttäytymisen arviointi on 

salassa pidettävää tietoa ja sitä koskevat samat salas-

sapitovelvoitteet kuin lukuvuoden päätteeksi annet-

tavaa sanallista käyttäytymisen arviointia (ks. edellä).

Käyttäytymisen arviointikriteerit vuosiluokilla 1–4

■ Kiitettävän arvosanan saamiseen vaaditaan 

 itsenäistä vastuun kantamista kohteliaasta 

 käyttäytymisestä koulupäivän eri tilanteissa. 

■ Hyvä arvosana merkitsee fi ksua, asiallista 

 käyttäytymistä koulupäivän erilaisissa 

 tilanteissa. Hyvän arvosanan saaminen edellyttää  

 asiallista käyttäytymistä osana aikuisen valvomaa  

 lapsiryhmää. (Vertaa arvosana 8 vuosiluokkien  

 5–9 arviointikriteereissä.) 

■ Melko hyvä arvosana käyttäytymisessä kuvaa 

 tilannetta, jolloin käyttäytymisen korjaamiseen  

 tarvitaan aikuisen ohjausta. 

■ Tyydyttävä arvosana kertoo lapsen tarvitsevan  

 käyttäytymisen korjaamiseen usein toistuvaa   

 henkilökohtaista ohjausta päivän aikana.

 

Käyttäytymisen arviointikriteerit vuosiluokilla 5–9

Arviointikriteerit on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Ihmiset ja ympäristö: Oppilas ottaa huomioon 

 toiset ihmiset ja ympäristön.

2. Työn arvostus: Oppilas arvostaa omaa ja toisten  

 työtä.

3. Säännöt ja työrauha: Oppilas noudattaa sääntöjä  

 ja edistää työrauhaa.

4. Käytöstavat: Oppilas käyttäytyy tilanteen 

 edellyttämällä tavalla.

5. Rangaistukset
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Käyttäytymisellään oppilas:

10

Erinomainen

1. Kantaa vastuuta ja toimii oma-aloitteisesti 

 esimerkkinä toisten ihmisten ja ympäristön huomioonottamisessa. 

2. Arvostaa esimerkillisesti omaa ja toisten työtä. 

3. Edistää omalla käytöksellään työrauhaa ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. 

4. Käyttäytyy kaikkia kohtaan kohteliaasti. 

5. Ei rangaistuksia.

9 

Kiitettävä

1. Ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön. 

2. Arvostaa omaa ja toisten työtä. 

3. Ylläpitää työrauhaa, noudattaa yhteisiä sääntöjä.

4. Käyttäytyy kohteliaasti ja korjaa käytöstään itsenäisesti, jos tarvetta on.

5. Ei rangaistuksia. 

8

Hyvä

1. Suhtautuu myönteisesti kouluyhteisöön ja -ympäristöön. 

2. Arvostaa omaa ja toisten työtä. 

3. Antaa toisille työrauhan. 

4. Käyttäytyy yleensä hyvin, ohjattaessa korjaa käytöstään. 

5. Voi saada yksittäisen huomautuksen tai rangaistuksen.

7 

Tyydyttävä

1. Suhtautuu joskus välinpitämättömästi kouluyhteisöön ja -ympäristöön. 

2. Arvostaa useimmiten omaa ja toisten työtä.

3. Antaa enimmäkseen toisille työrauhan.

4. Käyttäytymisessä on joskus huomauttamista, ohjattaessa korjaa yleensä käytöstään.

5. On saanut joitakin rangaistuksia. 

6

Kohtalainen

1. Suhtautuu välinpitämättömästi kouluyhteisöön ja -ympäristöön.

2. Arvostaa joskus omaa ja toisten työtä.

3. Antaa joskus toisille työrauhan.

4. Käyttäytymisessä on melko usein huomauttamista, 

       ohjattaessa korjaa joskus käytöstään.

5. On saanut useita rangaistuksia.

5 

Välttävä

1.  Suhtautuu erittäin välinpitämättömästi kouluyhteisöön ja -ympäristöön.

2.  Arvostaa harvoin omaa ja toisten työtä.

3.  Antaa harvoin toisille työrauhan.

4.  Käyttäytymisessä on usein huomauttamista, ohjattaessa korjaa harvoin käytöstään.

5.  On saanut useita rangaistuksia.

4

Heikko

1.  Suhtautuu täysin välinpitämättömästi kouluyhteisöön ja -ympäristöön.

2.  Ei arvosta omaa eikä toisten työtä.

3.  Ei anna toisille työrauhaa.

4.  Käyttäytymisessä on jatkuvaa huomauttamista, ohjattaessa ei korjaa käytöstään.

5.  Saa toistuvasti rangaistuksia.
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Oppimisen arviointi lukuvuoden 

päättyessä

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on yhteen-

veto ja kokonaisarvio oppilaan edistymisestä luku-

vuoden aikana ja se kirjataan oppilaalle annetta-

vaan lukuvuositodistukseen. Arviointi koskee kaikkia 

oppi laalle opetettavia oppiaineita ja se toteutetaan 

seuraavien periaatteiden mukaan, lukuun ottamatta 

taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä valin-

naisten aineiden arviointia:

■ Vuosiluokilla 1–4 oppilaan kaikkien oppiaineiden 

arviointi toteutetaan sanallisesti.

■ Vuosiluokilla 5–9 oppilaan kaikkien oppiaineiden 

arviointi toteutetaan numeroarvioinnilla, jota opetta-

ja voi halutessaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

Arvosanat: numeerinen ja 

sanallinen arviointi

Oppiaineen sanallisessa arvioinnissa vuosiluokilla 1–4 

käytetään sanallisen arvioinnin asteikkoa, jossa hyvä 

osaaminen perustuu ikäluokan perustavoitteiden 

saavuttamiseen (vrt. oppiainekohtaiset hyvän osaa-

misen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi ja 

päättöarvioinnin kriteerit). 

■ Kiitettävä arvosana merkitsee oppiaineen perus-

tavoitteiden saavuttamista vahvempaa taitoa. 

■ Hyvä arvosana merkitsee oppiaineen perustavoit-

teiden saavuttamista. 

■ Melko hyvä arvosana merkitsee, että oppilas lä-

hestyy oppiaineen perustavoitteita, mutta osaaminen 

ei ole vielä sujuvaa. 

■ Tyydyttävä arvosana merkitsee, että oppiaineen 

perustavoitteiden saavuttaminen vaatii tavallista 

enemmän harjoittelua/apuvälineitä/aikuisten tukea. 

■ Hylätty arvosana merkitsee, että oppilas ei ole 

harjoittelusta, tuesta ja ohjauksesta huolimatta saa-

vuttanut asetettuja tavoitteita.
 

Oppiaineen numeerisessa arvioinnissa vuosiluokilla 

5–9 käytetään perusopetusasetuksen 10 §:n asteik-

koa, jossa arvosana 10 osoittaa erinomaisia, 9 kiitet-

täviä, 8 hyviä, 7 tyydyttäviä, 6 kohtalaisia ja 5 välttä-

viä tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvo-

sanalla 4. 

Numeerinen ja sanallinen arviointi rinnastuvat oppi-

misen arvioinnissa seuraavasti:

■ Arvosana 10: oppilas osoittaa erinomaisia tieto-

ja ja taitoja.  Oppilas hallitsee erinomaisesti tavoit-

teiden edellyttämän tieto- ja taitotason. Hänellä on 

hyvät valmiudet sekä itsenäiseen että muiden kanssa 

työskentelyyn, vaativaan opitun soveltamiseen, luo-

vaan ilmaisuun ja ongelmanratkaisuun. Hän toimii 

tavoitteiden edellyttämällä tavalla ja osoittaa erityistä 

harras tuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

■ Arvosana 9: oppilas osoittaa kiitettäviä tietoja ja 

taitoja. Oppilas hallitsee tavoitteiden edellyttämän 

tieto- ja taitotason keskimääräistä paremmin ja pys-

tyy soveltamaan oppimaansa. Oppilaalla on halu toi-

mia tavoitteiden mukaisesti ja hän hallitsee tarvitta-

vat työtavat.

■ Arvosana 8: oppilas osoittaa hyviä tietoja ja taito-

ja. Oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet ja 

pyrkii niiden mukaisiin työtapoihin. Joidenkin kritee-

rien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida mui-

den kriteerien tason ylittämiseen.

■ Arvosana 7: oppilas osoittaa tyydyttäviä tietoja 

ja taitoja. Oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat 

oppiaineen tavoitteet edellyttävät. Hänen työskente-

lynsä on puutteellista, mutta ohjattavissa tavoitteiden 

suuntaan.

■ Arvosana 6: oppilas osoittaa kohtalaisia tietoja ja 

taitoja. Oppilas saavuttaa osittain oppiaineen tavoit-

teet. Hänen työskentelynsä vaatii ohjaamista ja tukea.

■ Arvosana 5: oppilas osoittaa välttäviä tietoja ja 

taitoja. Oppilaalla on vaikeuksia tavoitteiden saavut-

tamisessa. Hän työskentelee jossain määrin tavoittei-

nen suuntaisesti.

■ Arvosana 4: oppilaan suoritus on hylätty. Oppilas 

ei ole saavuttanut asetettuja tavoitteita.

Opinnoissa eteneminen, luokalta 

siirtyminen ja luokalle jättäminen

Oppilas, joka on lukuvuoden päätteeksi tehtävässä 

arvioinnissa saanut vuosiluokan oppimäärään sisälty-

vissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taito-

ja osoittavan numeerisen tai sanallisen arvosanan, 

siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.  Oppilas voi siirtyä 

seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan 
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suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos 

arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan 

vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. 

 Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen 

lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai use-

ammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa op-

piaineessa on hylätty.  Ennen luokalle jättämistä op-

pilaalle tulee varata lukuvuoden koulutyön aikana tai 

koulutyön päätyttyä mahdollisuus erillisessä kokees-

sa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja 

taidot. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilai-

sia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, 

joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaami-

sensa. Tällöin luokalle jättämisestä tehdään lukuvuo-

sitodistuksessa ehdollinen päätös. 

 Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimää-

rän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erilli-

sessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

 Oppilas voidaan myös jättää siirtämättä seuraa-

valle vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suo-

rituksia, jos sitä on pidettävä oppilaan yleisen edisty-

misen vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huol-

tajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi 

ennen päätöksen tekemistä. Alakouluissa luokalle 

jättämisellä tavoitellaan ensisijaisesti lapsen kasvua ja 

vuosiluokan kertaaminen on tästä syystä perusteltua 

tehdä mahdollisimman aikaisin (esi- tai alkuopetuk-

sessa vuosiluokilla 0-2). Yläkouluissa tarkastellaan op-

pilaan tilannetta kokonaisuutena ja luokalle jättämi-

sen vaihtoehtona tulee selvittää mahdollisuus siirtää 

oppilas vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun piiriin. 

4.5 Arvioinnin toteuttaminen vuosiluokkakokonaisuuksissa 1–2, 3–6 ja 7–9
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Arviointi vuosiluokilla 1 ja 2

Vuosiluokilla 1 ja 2 opintojen aikainen arviointi käsit-

tää lukuvuoden aikana tapahtuvan arvioinnin sekä 

lukuvuoden päättyessä tehtävän arvioinnin, josta 

oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. Lukuvuoden 

aikana tapahtuvassa arvioinnissa noudatetaan ope-

tussuunnitelman perusteissa annettuja ja kuntakoh-

taisesti tarkennettuja arvioinnin periaatteita ja käy-

tänteitä. Vuosiluokilla 1 ja 2 arvioinnissa painotetaan:

■ Oppilaan osaamisen kehittymiseen ja edistymi-

seen liittyvän tiedon siirtymistä esiopetuksen ja en-

simmäisen vuosiluokan välillä sekä toisen ja kolman-

nen vuosiluokan välillä (arviointitiedon siirto)

■ Keskustelua oppilaan, huoltajan ja opettajan kes-

ken oppimiselle ja koulunkäynnille asetetuista tavoit-

teista, oppilaan edistymisestä suhteessa tavoitteisiin 

sekä tuesta ja ohjauksesta, jota oppilas tarvitsee ta-

voitteiden saavuttamisessa.  Keskeinen keskustelun 

muoto on vähintään kerran lukuvuodessa toteutetta-

va arviointikeskustelu oppilaan, huoltajan ja opetta-

jan välillä. Arviointikeskustelun voi korvata huoltajan 

kanssa pidettävä yhteispalaveri, jossa päivitetään op-

pilaan oppimissuunnitelma tai HOJKS.

Oppilaan siirtyminen esiopetuksesta perusopetuk-

seen valmistellaan yhteistyössä esiopetuksen ja 

alku opetuksen henkilöstön kesken. Valmistelu alkaa 

koulun aloittamista edeltävänä keväänä. Yhteistyön 

ja luottamuksen rakentaminen oppilaan huoltajien 

kanssa aloitetaan heti lukuvuoden alussa, jolloin kou-

lu järjestää huoltajille ensimmäisen yhteisen tapaa-

misen. 

 Toisen vuosiluokan lopulla, lähestyttäessä toisen 

ja kolmannen vuosiluokan siirtymävaihetta, oppimi-

sen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen 

arvioinnissa. Oppilaalle annetaan, lukuvuositodistuk-

sen lisäksi, oppimisprosessin lopussa ohjaavaa palau-

tetta, joka tuo esille oppilaan vahvuuksia oppijana 

ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja oppimismotivaa-

tiota. 

 Oppilaan, huoltajan ja opettajan yhteinen arvioin-

tikeskustelu ajoitetaan toisen vuosiluokan lopulle 

siten, että keskustelussa on mahdollista arvioida ja 

suunnitella yhdessä oppilaan siirtymävaiheessa tarvit-

sema ohjaus ja tuki. Arviointikeskustelussa anne taan 

myös palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri 

oppiaineissa.  Keskustelussa oppilaan omat arviot ja 

toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.  

Lisäksi opettaja antaa palautetta oppilaan edistymi-

sestä seuraavissa laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin 

perustuvissa taidoissa:

■ Miten oppilas on edistynyt kielellisissä valmiuksis-

sa, erityisesti kysymisen ja kuuntelemisen taidoissa ja 

vuorovaikutustaidoissa sekä taidossa ilmaista itseään 

eri keinoin.

■ Miten oppilas on edistynyt työskentelytaidoissa, 

erityisesti taidossa työskennellä itsenäisesti ja ryh-

mässä.

■ Miten oppilas on edistynyt taidossa huolehtia 

omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä.

Vuosiluokilla 1 ja 2 oppilaan lukuvuositodistukseen 

merkitään sanallinen arviointi siitä, miten oppilas on 

saavuttanut tavoitteet niissä oppiaineissa ja opinto-

kokonaisuuksissa, jotka sisältyvät oppilaan opinto-

ohjelmaan. Lukuvuoden päätteeksi tapahtuvassa 

arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman pe-

rusteissa annettuja ja kuntakohtaisesti tarkennettuja 

arvioinnin periaatteita ja käytänteitä.

Arviointi vuosiluokilla 3–6

Vuosiluokilla 3–6 opintojen aikainen arviointi käsit-

tää lukuvuoden aikana tapahtuvan arvioinnin sekä 

lukuvuoden päättyessä tehtävän arvioinnin, josta 

oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. Lukuvuoden 

aikana tapahtuvassa arvioinnissa noudatetaan ope-

tussuunnitelman perusteissa annettuja ja kuntakoh-

taisesti tarkennettuja arvioinnin periaatteita ja käy-

tänteitä. Vuosiluokilla 3–6 arvioinnissa painotetaan:

■ Oppilaan osaamisen kehittymiseen ja edistymi-

seen liittyvän tiedon siirtymistä kuudennen ja seitse-

männen vuosiluokan välillä (arviointitiedon siirto).

■ Keskustelua oppilaan, huoltajan ja opettajan kes-

ken oppimiselle ja koulunkäynnille asetetuista tavoit-

teista, oppilaan edistymisestä suhteessa tavoitteisiin 

sekä tuesta ja ohjauksesta, jota oppilas tarvitsee ta-

voitteiden saavuttamisessa.  Keskeinen keskustelun 

muoto on vähintään kerran lukuvuodessa toteutetta-

va arviointikeskustelu oppilaan, huoltajan ja opetta-

jan välillä.  
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Kuudennen vuosiluokan lopulla, lähestyttäessä kuu-

dennen ja seitsemännen vuosiluokan siirtymävaihet-

ta, oppilaalle annetaan ohjaavaa palautetta erityisesti 

oppimisen taitojen ja työskentelyn taitojen kehittymi-

sestä. Lisäksi oppilaalle annetaan tietoa edistymisestä 

oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. 

 Opettaja huolehtii, että oppilaalle annettavassa 

palautteessa sekä oppilaan, huoltajan ja opettajan 

yhteisessä arviointikeskustelussa oppilas ja huoltaja 

saavat monipuoliseen tietoon perustuvan käsityksen 

oppilaan oppimisen edistymisestä. Erityistä huomio-

ta kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen. Kuu-

dennen vuosiluokan arviointikeskustelu tulee ajoittaa 

lukuvuoden loppupuolelle.

 Lukuvuoden päätteeksi tapahtuvassa arvioinnissa 

noudatetaan opetussuunnitelman perusteissa annet-

tuja ja kuntakohtaisesti tarkennettuja arvioinnin peri-

aatteita ja käytänteitä. 

 Vuosiluokalla 3 ja 4 oppilaan lukuvuositodistuk-

seen merkitään sanallinen arviointi siitä, miten op-

pilas on saavuttanut tavoitteet niissä oppiaineissa 

ja opintokokonaisuuksista, jotka sisältyvät oppilaan 

opinto-ohjelmaan. Vuosiluokalla 5 oppilaan lukuvuo-

sitodistukseen merkitään numeroarviointi siitä, miten 

oppilas on saavuttanut tavoitteet kaikissa opinto-oh-

jelmaansa sisältyvissä oppiaineissa ja opintokokonai-

suuksissa. Opettaja voi täydentää numeroarviointia 

sanallisella arvioinnilla. 

 Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen 

oppilaalle merkitään numeroarviointi kaikkiin oppi-

laan opinto-ohjelmaan sisältyviin yhteisiin oppiai-

neisiin tai opintokokonaisuuksiin, lukuun ottamatta 

taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja, joiden ar-

viointi sisältyy yhteisinä oppiaineina opetettavien tai-

de- ja taitoaineiden arviointiin. Arviointi toteutetaan 

opetussuunnitelman perusteisiin kirjattujen oppiai-

nekohtaisten arviointikriteereiden pohjalta. Kriteerit 

on siirretty opetussuunnitelman perusteista paikalli-

sen opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin tarken-

nuksiin. 

 Kuudennen vuosiluokan arviointikriteereissä on 

kuvattu, millaista osaamista oppilaalta edellytetään, 

jotta hän saavuttaa hyvän osaamisen tason (nume-

roarvosana 8). Kriteerit ovat opettajan arvioinnin 

apuvälineitä, eivät oppilaille asetettuja tavoitteita. 

Arvosanaa muodostaessa opettaja pohtii oppilaan 

edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa mää-

riteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa 

valtakunnallisiin arviointikriteereihin. Opettajan tulee 

käyttää arviointikriteerejä muodostaessaan oppilaan 

numeroarvosanaa kuudennen vuosiluokan lukuvuo-

sitodistukseen. Opettaja voi täydentää numeroarvi-

ointia sanallisella arvioinnilla. 
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Arviointi vuosiluokilla 7–9

Vuosiluokilla 7–9 opintojen aikainen arviointi käsit-

tää lukuvuoden/jakson aikana tapahtuvan arvioinnin, 

jakson/lukukauden päätteeksi tehtävän arvioinnin, 

josta oppilaalle annetaan jaksotodistus/välitodistus, 

sekä vuosiluokilla 7 ja 8 lukuvuoden päätteeksi teh-

tävän arvioinnin (yhteenveto jaksojen arvioinneista), 

josta oppilaalle annetaan lukuvuositodistus. Päättöar-

viointi ajoittuu oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 

8 tai 9.  

 Lukuvuoden aikana tapahtuvassa arvioinnissa 

noudatetaan opetussuunnitelman perusteissa annet-

tuja ja kuntakohtaisesti tarkennettuja arvioinnin peri-

aatteita ja käytänteitä. Vuosiluokilla 7–9 arvioinnissa 

painotetaan:

■ Oppilaan ja oppilasryhmien opintojen aikaista 

itse- ja vertaisarviointia, jossa oppilaat arvioivat osaa-

misensa kehittymistä ja edistymistään suhteessa yh-

dessä sovittuihin kriteereihin. Oppilaat saavat opetta-

jalta palautteen itse- ja vertaisarvioinnista. Oppilaan 

itsearviointi on osa jokaisen jakson/lukukauden päät-

teeksi tehtävää arviointia. Oppilas saa opettajalta pa-

lautteen itsearvioinnista, mutta sitä ei merkitä jakso-/

välitodistukseen. 

■ Oppilaan, huoltajan ja luokanvalvojan välistä kes-

kustelua, jossa tarkastellaan ja arvioidaan oppilaan 

opintojen etenemistä ja koulutyön sujumista koko-

naisuutena, eri oppiaineiden opettajien luokanvalvo-

jalle toimittaman palautteen pohjalta. Keskustelussa 

pohditaan myös, minkälaisia tavoitteita oppilaan kou-

lutyölle tulisi jatkossa asettaa. Keskustelussa perus-

opetuksen päättövaiheessa olevan oppilaan ja hänen 

huoltajansa kanssa varmistetaan, että oppilas ja huol-

taja ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja 

päättöarvioinnin kriteereistä. Lisäksi keskustellaan 

oppilaan jatkosuunnitelmista. Oppilaalle ja huoltajal-

le tarjotaan vähintään kerran lukuvuodessa mahdolli-

suus keskusteluun luokanvalvojan kanssa. Päättövai-

heessa olevan oppilaan arviointikeskustelu pidetään 

hyvissä ajoin ennen päättöarvioinnin toteuttamista.

■ Oppilaan ja opinto-ohjaajan sekä muun henkilö-

kunnan välistä keskustelua, jossa käsitellään oppilaan 

suunnitelmia edetä perusopetuksesta seuraavaan 

koulutusvaiheeseen. Keskustelujen tavoitteena on 

auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen aset-

tamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.

Lukuvuoden päätteeksi tapahtuvassa arvioinnissa 

noudatetaan opetussuunnitelman perusteissa annet-

tuja ja kuntakohtaisesti tarkennettuja arvioinnin pe-

riaatteita ja käytänteitä. Vuosiluokilla 7 ja 8 oppilaan 

lukuvuositodistukseen merkitään numeroarviointi 

siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet kaikissa 

opinto-ohjelmaansa sisältyvissä oppiaineissa ja opin-

tokokonaisuuksissa.  

 Perusopetuksen ja toisen asteen siirtymä edellyt-

tää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä 

vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ta-

voitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät 

valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan kou-

lutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset 

ja hyvinvointi. Siirtyminen uuteen elämänvaiheeseen 

edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, it-

senäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tuki oppilaan 

kehitysprosessille korostaa oppilaanohjauksen ja op-

pilashuollon merkitystä. Oppilaanohjaajien sekä eri 

aineiden opettajat tarjoavat oppilaille runsaasti tietoa 

ja ohjausta liittyen peruskoulun jälkeisiin mahdolli-

suuksiin.  

4.6  Opintojen aikaisen arvioinnin 
  yhteisiä periaatteita 
  ja käytäntöjä

Eheytetyn opetuksen arviointi

Eheytetty opetus, kuten monialaiset oppimiskoko-

naisuudet, arvioidaan osana toteutuksessa mukana 

olevien oppiaineiden arviointia niiden tavoitteiden 

pohjalta, joita oppimiskokonaisuuden toteutukselle 

on asetettu yhteisen suunnittelun pohjalta. Monialai-

sen oppimiskokonaisuuden arvioinnissa sovelletaan 

samoja arvioinnin periaatteita ja käytänteitä kuin 

muussakin arvioinnissa. Oppiainekohtaiset arviointi-

kriteerit on kirjattu oppiaineiden arviointikuvauksiin. 

Laaja-alaisen osaamisen 

kehittymisen seuranta
 

Laaja-alaisen osaamisen kehittymisen tavoitteet on 

kirjattu opetussuunnitelman perusteiden vuosiluok-

kakokonaisuuksien kuvauksiin sekä oppiainekohtais-

ten tavoitteiden kuvauksiin. Laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteiden toteutumista seurataan osana oppimisen 

arviointia, opettajan antaman palautteen, oppilaiden 
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itsearvioinnin sekä oppilasryhmän vertaisarvioinnin 

kautta. Lisäksi laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä 

keskustellaan oppilaiden, huoltajien ja opetushenki-

lökunnan kesken osana arviointikeskusteluja sekä ni-

velvaiheiden siirtymissä, osana tiedonsiirtoa. Tarpeen 

mukaan oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittymis-

tä tuetaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, 

opettajansa, laaja-alaisen erityisopettajan ja kuraatto-

rin kanssa sekä osana tukioppilastoimintaa, hyödyn-

täen erilaisia tukimuotoja, kuten tukiopetusta. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 

tunnit ja arviointi

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppimäärät ovat 

musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalou-

den opetuksen syventäviä opintoja. Taide- ja taitoai-

neiden valinnaisista opinnoista ei tule erillistä arviota 

lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen, vaan 

ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taide- ja taito-

aineiden oppimääriä. 

Valinnaiset aineet ja arviointi 

Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen 

yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja 

tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekoko-

naisuuksia. Myös taide- ja taitoaineiden opetusta voi-

daan tarjota valinnaisena aineena. Nurmijärvellä kou-

lut päättävät itse omat valinnaisaineensa. Valinnais-

aineet kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan 

ja määritetään kullekin valinnaisaineelle tavoitteet ja 

sisällöt vuosiluokittain, sekä oppimisympäristöihin, 

työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolli-

set erityispiirteet.

 Jokainen valinnaisaine muodostaa oppimäärän, 

joka arvioidaan omana oppiaineenaan. Ne valinnaiset 

oppiaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, yli kahden 

vuosiviikkotunnin (yli 2 vvt) oppimäärän arvioidaan 

numeroin. Yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan 

suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättöto-

distukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. Ne 

valinnaiset oppiaineet, joiden oppimäärä on alle kaksi 

vuosiviikkotuntia (alle 2 vvt) arvioidaan sanallisesti. 

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine on jonkin 

yhteisen aineen syventäviä opintoja, sen suoritus voi 

korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

4.7  Arviointi erityisissä tilanteissa

Oppimisprosessin ohjaamisessa lähtökohtana on 

oppilaan vahvuuksien tukeminen ja aiempien onnis-

tumisten tunnustaminen. Kaikessa arvioinnissa huo-

mioidaan oppilaan oppimiseen ja arviointiin liittyvät 

mahdolliset haasteet, kuten oppimisvaikeudet, kieli-

taito ym. Nämä haasteet määrittävät, mitä arvioinnin 

muotoja ja osaamisen näyttötapoja oppilaan arvioin-

nissa sovelletaan.

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 

Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan 

arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vai-

keudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen 

päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joi-

den avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin 

osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa 

oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa.

 Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin peri-

aatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen 

järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

 Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppi-

määrän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan 

suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauk-

siin oppilaan hyvästä osaamisesta. Jos erityisen tuen 

päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöl-

listetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammas-

sa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia hen-

kilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 

suunnitelmassa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti 

asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan 

osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman 

perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauk-

siin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskel-

luissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota 

kaikilla vuosiluokilla.

 Tukea tarvitsevan oppilaan arvioinnissa korostuu 

jatkuvan arvioinnin ja oppimisprosessin kokonaisuu-

den arviointi. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna 

monipuolisia mahdollisuuksia näyttää osaamisensa, 

esim. suullista koetta, suullisesti täydennettyä koetta, 

tietotekniikkaa, eriytettyä koetta, lisäaikaa arviointiti-

lanteeseen, tukivälineitä, jne. Arvioinnissa tulee ottaa 

huomioon, mikäli oppilaalla on todettu esim. lukivai-

keus tai muita oppimiseen liittyviä vaikeuksia.
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 Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan 

oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin 

oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen 

mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa pää-

töksessä on päätetty.

 Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-

alueittain, arviointi perustuu oppilaan henkilökohtai-

sessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitel-

massa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Oppilaan 

arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain. 

Arvioitavia toiminta-alueita ovat motoriikka, kieli ja 

kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toi-

mintojen taidot ja kognitiiviset taidot. 

 Oppiainekokonaisuuksittain opiskelevien oppi-

laiden arviointi tehdään oppiaineittain. Mikäli jokin 

oppiaine ei sisälly yksittäisen oppilaan oppiainekoko-

naisuuksiin, tulee tehdä päätös oppiaineesta vapaut-

tamisesta. Oppiainekokonaisuuksia ovat kieli ja vuo-

rovaikutus, matematiikka, ympäristö, luonnontieto ja 

teknologia, yksilö ja yhteiskunta, taide ja käsityö sekä 

terveys ja toimintakyky.

 Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimää-

rän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen nume-

roarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opin-

tojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. Todistukseen 

tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut täh-

dellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää nume-

roarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös päät-

tötodistuksessa.

 Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arvi-

ointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan 

aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yk-

sittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voi-

daan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen 

liitteessä.

Maahanmuuttajataustaisen 

oppilaan arviointi

Valmistavaan opetukseen osallistuvan oppilaan ar-

viointi on kuvattu valmistavan opetuksen opetus-

suunnitelmassa. Suomi toisena kielenä oppiaineen 

arviointi on kirjattu oppiaineen kuvaukseen osassa 

Opetus eri vuosiluokilla. 

4.8  Todistukset

Lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuo-

sitodistus. Lukuvuositodistukseen merkitään oppi-

laan opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio 

tai numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavutta-

nut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. 

 Yläkoulussa syyslukukauden/jakson päättyessä 

oppilaalle annetaan välitodistus. Välitodistukseen 

merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain 

numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut 

asetetut tavoitteet lukukauden/jakson aikana.

 Mikäli oppilas vaihtaa koulua, eroaa perusopetuk-

sesta tai ei saa oppivelvollisuutta suoritettua oppivel-

vollisuutensa aikana, hänelle annetaan erotodistus. 

Erillistä erotodistusta ei anneta, mikäli oppilas siirtyy 

toiseen Nurmijärven kunnan kouluun. 

 Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaalle an-

netaan päättötodistus, jos hänen suoriutumisensa 

suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on 

hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuulu-

vissa oppiaineissa. Tällöin oppilaalle ei anneta erillistä 

lukuvuositodistusta.

 Lukuvuosi-, väli- ja erotodistuksen antamisen ja 

laatimisen periaatteet on kuvattu perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) luvussa 6.6 

(s. 56–57). Perusopetuksen päättötodistuksen anta-

misen ja laatimisen periaatteet on kuvattu luvussa 

Päättötodistus. Nurmijärven kunnan perusopetuksen 

todistuksissa käytetään kunnan yhteisiä todistus-

pohjia.
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4.9  Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvioinnissa määritellään, miten oppilas on 

opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppi-

määrän tavoitteet.  Arvioinnin tuloksena annettava 

numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan 

suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen 

oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kritee-

reihin. Oppimäärän tavoitteet ja päättöarvioinnin kri-

teerit on kuvattu kunkin oppiaineen osalta perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) sekä 

Nurmijärven paikallisen opetussuunnitelman luvussa 

Opetus eri vuosiluokilla. 

 Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta riippuen 

vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarvioinnin lähestyessä 

opettaja antaa oppilaalle yksilöllistä palautetta ja oh-

jausta oppilaan suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta 

sekä siitä, miten suunnata omaa oppimistaan kohti 

päättöarvioinnissa arvioitavan oppiaineen tavoittei-

ta. On tärkeää, että oppilaat ja huoltajat ovat hyvissä 

ajoin ennen päättöarviointia tietoisia arvioinnin ta-

voitteista, perusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. 

 Jos 9. vuosiluokan oppilas ei tukitoimista huoli-

matta näytä suoriutuvan opinnoistaan ja on vaarassa 

jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mu-

kaiseen etenemiseen siirtymisellä ehkäistä oppilaan 

kaikkien suoritusten raukeaminen.  Oman opinto-oh-

jelman mukaan etenevä opiskelu on kuvattu luvussa 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu, 3.8.

Päättöarvosanan muodostamisen 

periaatteet
 

Päättöarvosanan muodostamisen periaatteet on ku-

vattu perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den (2014) luvussa 6.5.1 ja kuvaus on valtakunnallisiin 

perusteisiin sisältyvän ohjeen mukaisesti siirretty sel-

laisenaan Nurmijärven paikalliseen opetussuunnitel-

maan. 

 ”Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla 

annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan 

muodostamista varten on näissä opetussuunnitel-

man perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin oppi-

aineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päät-

töarvosanan muodostamisen periaatteet.  

 Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa 

ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, 

jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista las-

ketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen ke-

hittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan 

muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen 

päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa 

oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteerei-

hin. 

 Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numero-

arvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taito-

tason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppi-

aineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan 

kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 

osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutu-

misen 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 hy-

väksytysti. 

 Arvosanan muodostaminen perustuu myös tässä 

tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen 

osaamiseen, eli välttävän tason ylittäminen joidenkin 

tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) suo-

riutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin 

arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kir-

jallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, ma-

tematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, ter-

veystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 

yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta 

sekä kotitalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa op-

pilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen 

näissä opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä 

oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan 

suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus- oppiaineen oppi-

määrät.

 Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tar-

koitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin 

perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen 

opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida.
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 Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuu-

den, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimää-

rää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota 

hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos 

oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppi-

määrästä toiseen.

 Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhte-

näisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppi-

määrän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle 

kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja 

tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet ar-

vioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valin-

nainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syven-

täviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen 

oppiaineen arvosanaa.

 Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppi-

aineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suo-

riutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän 

tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään päättöarvioin-

nin kriteerejä.  Jos erityisen tuen päätöksessä pääte-

tään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimää-

rän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, 

arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineis-

sa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koske-

vassa suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määriteltyihin, 

yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin 

perustuen. Silloin arviointia ei tehdä suhteessa ope-

tussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöar-

vioinnin kriteereihin.

 Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskel-

luissa oppiaineissa voidaan käyttää numeroarvioinnin 

sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa. 

 Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan 

oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen 

yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, 

sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa 

päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvol-

lisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee opintokoko-

naisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuiten-

kin oppiaineittain.

 Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-

alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan hen-

kilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 

suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi 

annetaan sanallisena.” (Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet 2014, s. 54–55)

Päättötodistus

Perusopetuksen päättötodistuksen antamisen ja laa-

timisen periaatteet on kuvattu perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden (2014) luvussa 6.6 (s. 

58–59) kuvaus on valtakunnallisiin perusteisiin sisäl-

tyvän ohjeen mukaisesti siirretty sellaisenaan Nurmi-

järven paikalliseen opetussuunnitelmaan.  

 Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppi-

laalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden 

oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hä-

nen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. 

Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vä-

hintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvi-

oitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”. 

 Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin 

muihin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuk-

siin seuraavin täsmennyksin: 

■ 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  

 tai oppimäärät

■ maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan  

 on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään 

 tutustumista. 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 

päättötodistukseen.
 

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähin-

tään 25 % on opetettu muulla kuin koulun opetuskie-

lellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli.

 Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat 

yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin op-

pimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. 

Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merki-

tään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja an-

nettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät 

oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään 

päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen 

alle. 
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 Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsit-

tävistä 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 ai-

neeseen 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 päättötodistuk-

seen 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 vaihdon yhte-

ydessä, päättötodistukseen merkitään molempien 

valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine 

arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suo-

rittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviik-

kotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kak-

si vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen 

kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. 

 Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merki-

tään todistukseen myös oppilaan suorittama tunti-

määrä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todis-

tukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio 

”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen 

valinnainen aine on koulun opetussuunnitelmassa 

määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mu-

kaisesta tuntimäärästä.

 Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei 

oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvo-

sanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, 

arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä 

”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kui-

tenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan nume-

roin. 

 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana 

merkitään päättötodistukseen muodossa ”uskonto/

elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa op-

piainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa 

uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistuk-

seen.  

 Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen 

saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli 

kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän anta-

maa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuk-

sesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päät-

tötodistukseen. 

 Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa 

oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 

myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanalli-

nen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä op-

piaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroar-

vosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). 

Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, 

että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppi-

aineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, 

jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päät-

töarviointi 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.” (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 58–59)
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Koulussa erilaiset identiteetit, kielet ja katsomukset 

elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. 

Koulun tehtävänä on tukea yksilöiden ja ryhmien 

välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista 

toimin taa ja yhteisöllistä osallisuutta. Nurmijärven 

kunnan järjestämässä perusopetuksessa monikult-

tuurisuuteen ja kieleen liittyviä kysymyksiä käsitellään 

osana oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittämis-

tä ja eri oppiaineiden opiskelua ja opetusta. Lisäksi 

monikulttuurisuuteen ja kieleen liittyvät kysymykset 

ovat osa, opetussuunnitelman perusteissa määritet-

tyjä, koulujen toimintakulttuurin kehittämisen peri-

aatteita. 

 Kunta voi tarjota valmistavaa opetusta niille 

perus opetuksen piiriin kuuluville, kuntaan muuttavil-

le oppilaille, jotka eivät osaa suomen kieltä tai joiden 

suomen kielen taito on puutteellinen. Valmistavasta 

opetuksesta on laadittu oma opetussuunnitelma, joka 

perustuu Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (2015). Valmistavan 

opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan sopeutu-

mista suomalaiseen koulujärjestelmään. Opetuksen 

lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja suo-

men kielen oppiminen sekä sopeuttaminen suoma-

laiseen koulukulttuuriin ja -järjestelmään. Valmista-

van opetuksen päätyttyä oppilas siirtyy opiskelemaan 

asuinpaikan mukaisesti osoitettuun lähikouluun.

 

5  Kieleen ja kulttuuriin liittyvät 

  erityiskysymykset

 Valmistavassa opetuksessa oleville oppilaille 

opete taan suomea toisena kielenä (S2) suomen kie-

len ja kirjallisuuden oppimäärän sijaan. Äidinkielel-

tään muille kuin suomenkielisille oppilaille, jotka eivät 

ole valmistavassa opetuksessa, voidaan opettaa suo-

mea toisena kielenä, mikäli oppilaan suomen kielen 

peruskielitaidossa on puutteita yhdessä tai useam-

massa kielitaidon osa-alueessa. Opetus tapahtuu joko 

kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden 

opetuksen sijaan, jotta oppilas saa hänelle parhaiten 

soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. S2-oppi-

määrän tavoitteet ja sisällöt on kirjattu Nurmijärven 

opetussuunnitelman Opetus eri vuosiluokilla osaan. 

 Romanikielen ja saamen kielen opetus ovat 

perus opetusta täydentävää opetusta, jolla pyritään 

tukemaan oppilaiden koulunkäyntiä ja monikielisyyt-

tä. Viittomakielen opetusta järjestetään tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan. Kuulovammaisten lasten 

opetusjärjestelyt suunnitellaan yhteistyössä oppi-

laan, huoltajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoi-

den kanssa. Opetus järjestetään oppilaan lähikoulus-

sa hyödyntäen tarvittaessa viittomakielen tulkkia tai 

viitto makielentaitoista avustajaa. 
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6.1 Oppimisen ja koulunkäynnin   
  tuen käytännön järjestämiseen  
  liittyvät keskeiset linjaukset

Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen 

avoimen yhteistyön toimintamallit 

Koulun toiminta on osa ennaltaehkäisevää työtä. 

Lapsi kehittyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa ym-

päristönsä kanssa. Arjen sujuvuuden tukeminen on 

keskeistä lapsia ja nuoria tuettaessa ja siksi on tärkeää 

etsiä tapoja tukea onnistunutta arkea. Lapsen arjessa 

toimivien aikuisten tukeminen vahvistaa lapsen ke-

hitystä. Samalla vahvistetaan myös niitä luonnollisia 

ryhmiä, joihin lapsi kuuluu.

 Ennaltaehkäisevän työn toimintatapojen keskei-

sinä ohjaavina periaatteina on osallisuuden toteutu-

minen, tuen vieminen lasten ja nuorten kasvuympä-

ristöihin arjen sujuvuuden vahvistamiseksi, toimivien 

ja oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen sekä var-

haisen avoimen yhteistyön eettisten periaatteiden 

toteutuminen. 

 Tuen vieminen kasvuympäristöön merkitsee nii-

den aikuisten tukemista, jotka vaikuttavat lapsen 

arjen onnistumiseen. Tavoitteena on, että lasten ja 

nuorten keskeiset kasvu- ja kehitysympäristöt: koti ja 

vapaa-ajan ympäristöt edistävät ja suojaavat lasten ja 

nuorten tervettä kehitystä ja hyvinvointia mahdolli-

simman hyvin. Erityistason palvelut pyydetään tarvit-

taessa tukemaan peruspalveluita, jolloin monialaisen 

yhteistyön hyöty saadaan parhaimmillaan kohdentu-

maan juuri lapsen ja nuoren päivittäiseen elämään. 

Hyvällä yhteisellä toiminnalla ja sen kehittämisellä 

lapsia ja nuoria voidaan tukea joustavasti ja riittävän 

aikaisin.

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön 

keskeiset toimintaperiaatteet kasvun ja 

oppimisen tuen kysymyksissä 

Avoin yhteistyö huoltajien kanssa alkaa oppilaan tu-

keen liittyvien asioiden yhteisellä pohdinnalla mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sekä kou-

lun, että huoltajien mahdollisuudet auttaa lasta ovat 

vielä suuret. Koulussa tämä tarkoittaa kohtaamisia, 

vuorovaikutusta ja uusien toimintatapojen etsimistä.

6  Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuen tarpeita mietittäessä olennaista on, että:

■ suunnitelmaa tehdään avoimesti yhdessä 

 asianosaisten kesken

■ suunnitelmaa tehdään tasavertaisessa 

 voimavarakeskeisessä vuoropuhelussa

■ otetaan mukaan lähiverkoston ja työntekijä-

 verkoston voimavarat

■ suunniteltu tuki edistää arjen sujuvuutta 

 kasvuympäristöissä

■ selkeytetään kaikkien osallisten vastuita ja 

 rooleja – kuka tekee mitäkin ja kenen kanssa?

■ sovitaan seurannasta

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat 

yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas 

voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perus-

opetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi 

tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tuki-

muotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä 

yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. 

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjän-

teisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttu-

vaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja 

muotoisena kuin se on tarpeellista. 

 Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana 

ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vah-

vuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee 

kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimis-

vaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnis-

tamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen 

merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liitty-

viä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin 

vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on 

otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tila-

päisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden 

tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tar-

peeseen.

 Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien moni-

muotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvai-

kutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuk-

sista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa 

ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava op-

pilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. 
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Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä mui-

den tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö 

tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteis-

työhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harki-

taan tapauskohtaisesti.

 Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuval-

la on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäyn-

nin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen 

varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen 

edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioi-

da jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa 

käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja 

oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta op-

pilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko 

näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa 

paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnis-

sa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten 

muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon op-

pilaalle aiemmin annettu tuki.

 Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa 

opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjes-

telyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä 

edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään 

tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumises-

ta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, 

perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perus-

opetuksesta toiselle asteelle.

Ohjaus tuen aikana

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvit-

sevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 

opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, 

oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipa-

lautteeseen. 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 mahdollises-

ti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan 

tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoil-

la. Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas oppii aset-

tamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuu-

ta opiskelustaan.

Yleinen tuki

Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja 

tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäi-

vinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee 

ottaa huomioon kaikkien oppilaiden edellytykset ja 

tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehite-

tään niin, että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa op-

pimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilaisuus 

voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Välittämi-

nen, huolenpito ja myönteinen ilmapiiri kouluyhtei-

sössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää 

oppimista.

 Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jo-

kaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden 

huomioonottamisesta opetuksessa. Tiivis yhteistyö 

huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja 

eri asiantuntijoiden kanssa auttaa tässä onnistumis-

ta. Opettajan tehtävänä on ohjata ryhmää toimimaan 

niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppi-

mista. Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat 

voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja 

kehityshaasteensa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen 

ottaa vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelus-

ta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja arvioin-

nista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota 

sekä oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikis-

sa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.

 Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja op-

pilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden arviointi ja 

tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työ-

hön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki suunnitellaan 

opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden 

yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huolta-

jien kanssa.

 Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen 

tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien 

yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntele-

malla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden järjestelyjen 

merkitys korostuu. Koulu vastaa opetusryhmän tai 

yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen te-

hostetun tuen vaiheeseen siirtymistä järjestämällä 

tukiopetusta, jonka lisäksi voidaan käyttää myös op-

pimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai 

koulunkäynnin ohjaajan työpanosta tukikeinoina.  
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 Oppimissuunnitelman käyttö osana yleistä tukea 

on suositeltavaa esim. eriyttämisessä, maahanmuut-

tajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestämisen 

kuvauksessa tai tilanteissa, jossa oppilaalla on sellai-

nen sairaus tai vamma, joka vaatii erityisjärjestelyjä 

opetuksessa. Tukimuodot on oleellista dokumentoida 

myös esim. opettajan vaihdoksen tai oppilaan muu-

ton vuoksi tai kun ennakoidaan tuen tarpeen kasvua 

(oppimissuunnitelma kuvattu tarkemmin tehostetun 

tuen alla).

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulun-

käynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti 

useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon pe-

rustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn 

oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea 

annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.

 Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta 

varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvem-

paa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehoste-

tun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan 

oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on eh-

käistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja 

kasautumista.

 Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaik-

kia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamat-

ta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa 

erityisopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa oppiai-

neiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan 

osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen 

ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä 

kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. 

Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin 

edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki tulee jär-

jestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitysta-

son ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On tärkeää 

huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistu-

misen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä 

sekä tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja 

koulu työstä.

 Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seura-

ta ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. 

Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, op-

pimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan 

tuen tarvetta. Kun oppilas ei enää tarvitse tehostet-

tua tukea ja voi opiskella yleisen tuen turvin, kirjataan 

tämä huoltajien kanssa osana pedagogista arviota ja 

käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilas-

huollon ammattihenkilöiden kanssa. Jos taas oppilas 

tarvitsee vahvempaa tukea kuin tehostettu tuki, hä-

nen kokonaistilanteestaan laaditaan pedagoginen 

selvitys, jonka perusteella mahdollisesti päätetään 

erityiseen tukeen siirtymisestä. Tehostetun tuen tulee 

olla käytössä vähintään puoli vuotta ennen kuin oppi-

las voi siirtyä erityiseen tukeen.

Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten

Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjal-

lisen pedagogisen arvion, keskusteltuaan myös huol-

tajien kanssa.  Alakoulussa vastuu pedagogisen arvi-

on laatimisesta on luokanopettajalla ja yläkoulussa 

luokanvalvojalla. Vastuussa oleva opettaja huolehtii 

arviota varten tarvittavan tiedon keräämisestä muil-

ta oppilasta opettavilta opettajilta. Vastuussa oleva 

opettaja myös kirjaa keräämänsä tiedon pedagogi-

seen arvioon. Tarvittaessa, ja etenkin silloin kun kyse 

on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen 

liittyvistä ongelmista, arvion laatimisessa käytetään 

myös muita asiantuntijoita.

 Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on tärkeää 

sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun 

ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Pedagogisen 

arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mah-

dollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuun-

nitelmaa. 

 Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja 

tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin yleisen 

tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perus-

tuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon 

ammattihenkilöiden kanssa. Tämän käsittelyn jälkeen 

oppilaalle annettava tehostettu tuki kirjataan oppi-

laalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppi-

misen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvitta-

vista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta 

tuesta. Se on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan 

perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Sitä voi-

daan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea ja sitä 

tulee käyttää tehostetun tuen aikana.  Oppimissuun-

nitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajien sekä tarvittaessa 
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oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tehostetun 

tuen vaiheessa opiskelun ja tukitoimien järjestelmälli-

nen suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja 

kehitystä.

 Oppimissuunnitelma on laadittava kuukauden 

kuluessa siitä, kun päätös tehostetun tuen alkami-

sesta on tehty. Oppimissuunnitelmaa tulee tarkistaa 

säännöllisin väliajoin lukuvuoden aikana ja vähintään 

kerran lukuvuodessa lokakuun loppuun mennessä 

(perustellusta syystä toisin, esim. yläkoulussa toisen 

jakson loppuun mennessä). Suositeltavaa on myös 

kevätlukukaudella arvioida yhdessä oppilaan ja huol-

tajan kanssa (esim. osana arviointikeskustelua) oppi-

missuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutu-

mista. 

 Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata 

oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. 

Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan 

tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman 

työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin 

kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta 

huoltajat saavat itselleen tietoa ja voivat siten parem-

min tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on 

myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta 

opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoit-

teellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edis-

tymisen arvioinnille. Oppimissuunnitelman avulla 

ei kuitenkaan oppiaineen oppimäärää voida yksilöl-

listää. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen 

tuen päätöksen.

 Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuun-

nitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun 

tietoon. Oppimissuunnitelman laatimisesta huolehtii 

luokanopettaja/luokanvalvoja yhteistyössä oppilasta 

opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. 

Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asi-

antuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siir-

ryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille.

 Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppi-

laalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua op-

pimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen 

yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laa-

dittu hoitoon tai kuntoutukseen liittyviä arvioita tai 

suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huolta-

jien luvalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimis-

suunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppi-

missuunnitelman tai tehostetun tuen oppimissuunni-

telman pohjalle.

 Oppimissuunnitelmassa kuvataan taitoja ja ope-

tuksen järjestämisen kannalta olennaisia tietoja, ei 

oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimis-

suunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla, 

eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. 

 Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei 

saisi tehostettua tukea, mikäli

■ oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa 

 vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman  

 opinto-ohjelman mukaisesti,

■ opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin,

■ perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien oppilas 

 on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma si-

sältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehos-

tettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.

 Oppimissuunnitelma liitteineen on salassa pidet-

tävä asiakirja ja sitä säilytetään koulussa salassa pidet-

tävien asiakirjojen tapaan lukollisessa, paloturvalli-

sessa tilassa. 

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kas-

vun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavut-

taminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Eri-

tyinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu 

erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisope-

tuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. 

Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuo-

dot. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppi-

aineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opis-

kelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa 

joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

 Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle ko-

konaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että 

oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa poh-

jan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppi-

laan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan 

ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puit-

teissa vastuuta opiskelustaan. Erityisopetukseen sisäl-

tyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti 

turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkai-

sut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoi-

hin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä 

vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä 

oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.
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Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä 

on kuultava oppilasta ja tämän huoltajia tai laillista 

edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen sel-

vitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on tär-

keää sekä tuen tarpeiden että tuen suunnittelun ja 

onnistuneen toteuttamisen kannalta. Pedagogisen 

selvityksen laatimista varten pitää olla opettajien kir-

jaama selvitys oppilaan etenemisestä sekä moniam-

matillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihen-

kilöiden kanssa käsitelty selvitys oppilaan saamasta 

tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. 

Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun 

arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan peda-

gogiseksi selvitykseksi, jonka pohjalta tehdään erityi-

sen tuen päätös.

 Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen 

päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hank-

kia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääke-

tieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. 

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään 

oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja 

oppilaan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaa. 

 Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen 

vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokal-

le siirtymistä sekä aina oppilaan tuen tarpeen muut-

tuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi 

pedagoginen selvitys, jossa kuullaan myös huoltajia.  

Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, tehdään erityisen 

tuen jatkamisesta uusi päätös. Mikäli katsotaan, että 

oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lo-

pettamisesta tehdä vastaava päätös. Tällöin oppilas 

siirtyy saamaan tehostettua tukea.

 Mikäli oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, 

tulee hänelle laatia henkilökohtainen opetuksen jär-

jestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen antaminen edellyttää kirjallista pää-

töstä, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan 

jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siir-

tymistä sekä aina tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa 

asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. 

Erityisen tuen päätöksen tekijä on sivistyslautakun-

nan toimintasäännössä määrätty viranhaltija.

 Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai 

perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuk-

sen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä 

ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykolo-

gisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, 

että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehi-

tyksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taik-

ka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa 

muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusope-

tuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee 

sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin 

esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden 

seurauksena.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma (HOJKS)

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemi-

seksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen ope-

tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) vii-

meistään kahden kuukauden kuluessa erityisen tuen 

päätöksestä ja/tai opetuksen alkamisesta. HOJKS:n 

laativat oppilasta opettavat opettajat yhdessä erityis-

opettajan kanssa silloin, kun oppilas opiskelee yleis-

opetuksen ryhmässä. Tällöin vastuu HOJKS:n laatimi-

sesta on luokanopettajalla/luokanvalvojalla. Mikäli 

oppilaan pääasiallinen opetuspaikka on erityisluokka, 

HOJKS:n laatii ja siitä vastaa erityisluokanopettaja. 

Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea 

koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun 

tuen antaminen.

 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-

keva suunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitel-

maan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. 

Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyös-

sä oppilaan ja huoltajien kanssa, ellei siihen ole ilmeis-

tä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniam-

matillisena yhteistyönä.

 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä kos-

kevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjäntei-

sesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. 

HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuk-

sen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista 

tarvittavista tukitoimista. Syyslukukaudella asetetaan 

tavoitteet kuluvalle lukuvuodelle (lokakuun loppuun 

mennessä päivitys, perustellusta syystä yläkoulussa 

esim. toisen jakson loppuun mennessä) ja keväällä 

arvi oidaan niiden toteutumista.
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 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koske-

van suunnitelman laatimisessa hyödynnetään oppi-

laalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunni-

telmaa sekä pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä 

kerättyä tietoa. Henkilökohtaisessa opetuksen järjes-

tämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppi-

laan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS:iin ei voi 

hakea muutosta valittamalla, eikä muilla muutoksen-

hakukeinoilla.

 Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koske-

vaa suunnitelmaa muutetaan oppilaan tuen tarpeen 

tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Kokemukset 

käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja 

tukipalveluista voidaan kirjata HOJKS:iin, ja hyödyn-

tää tätä tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaes-

sa. Jos oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle 

laaditaan oppimissuunnitelma.

 HOJKS liitteineen on salassa pidettävä asiakirja ja 

sitä säilytetään koulussa salassa pidettävien asiakirjo-

jen tapaan lukitussa ja paloturvallisessa tilassa.  

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen 

ja opetuksesta vapauttaminen

Opetuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea oppi-

laan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, 

että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mah-

dollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa. Oppilaalle 

on mahdollista osana tehostettua tukea määritellä 

opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiainees-

sa ja hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen 

keskeisiin sisältöihin. Tällöin oppilas opiskelee oppiai-

netta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen 

suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppi-

määrään. 

 Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liit-

tyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei 

tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppi-

aineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Oppiaineen 

oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan 

oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä 

hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee 

kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Yksi-

löllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johde-

taan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja 

sisäl löistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisäl-

töjä voidaan soveltaa.

Oppiaineen yksilöllistäminen edellyttää, että: 

■ Oppilaalle on tehty pedagoginen selvitys, jos-

sa arvioidaan, ettei oppilas tukitoimista huolimatta/

opiskelun erityisiä painoalueita käyttäen saavuta 

oppiaineissa yleisen oppimäärän tavoitteita hyväksy-

tysti.

■ Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, 

voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimää-

rän mukaan.

■ Oppilaalle tehdään pedagogisen selvityksen pe-

rusteella erityisen tuen päätös, joka on hallintopäätös. 

Siihen kirjataan yksilöllistettävät aineet.

■ Oppilaan oppiaineen oppimäärää voidaan yksi-

löllistää vain, jos oppilaalle on tehty erityisen tuen 

päätös.

■ Oppilaalle laadittavaan HOJKS:iin kuvataan yksi-

löllistettyjen oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisäl-

löt ja oppilaan edistymisen, seurannan ja arvioinnin 

periaatteet.

■ Mikäli tulee tarvetta lisätä tai vähentää niiden op-

piaineiden määrää, joissa oppilaalla on yksilöllistetty 

oppimäärä, tulee oppilaalle tehdä uusi erityisen tuen 

päätös.

■ Psykologin suositus on oltava pedagogisessa 

selvityksessä tai sen liitteenä mikäli kyseessä on op-

pilaan ensimmäisen oppiaineen oppimäärän yksilöl-

listäminen. Tämän jälkeen, mikäli yksilöllistettäviä op-

pimääriä tulee lisää, riittää pedagoginen selvitys.

Oppimäärää ei voida yksilöllistää motivaation puut-

teen, puutteellisen opiskelutekniikan tai poissaolo-

jen takia, vaan näissä tilanteissa on tukea annettava 

muilla sopivilla tavoilla. Yksilöllistäminen voi koskea 

vain yksittäisiä oppiaineita tai koko perusopetuksen 

oppimäärää.

 Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen 

vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimää-

rän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän 

opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se 

perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen 

harkintaan. Päätöksen oppiaineen opiskelusta va-

pauttamisesta tekee rehtori perusopetuslain 18 §:n 

perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, 

vapauttamisesta päätetään erityisen tuen päätök-

sessä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti 

vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää 

vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
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 Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tulee selvittää 

yksilöllistettyjen oppimäärien tai oppimäärän vapaut-

tamisesta johtuvat mahdolliset vaikutukset jatko-

opintoihin.

Pidennetty oppivelvollisuus

Perusopetuslain 25 §:n mukaan Suomessa vakinaises-

ti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus 

alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuot-

ta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen op-

pimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alkami-

sesta on kulunut 10 vuotta. 

 Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lap-

sen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole 

mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa 

oppivelvollisuus sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi 

vuotta ja kestää 11 vuotta.  Pidennetyn oppivelvolli-

suuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esi-

opetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 

vuonna (5-vuotiaana), jolloin lapsen esiopetusaika 

kestää kaksi vuotta. Oppivelvollisuutta ei kuitenkaan 

pidennetä perusopetuksen loppupäästä, vaan piden-

nys muodostuu aina oppivelvollisuuteen kuuluvasta 

esiopetuksesta. 

 Huoltajille tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn 

oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan 

vaikutuksista. Lapsen ohjautuminen riittävän varhain 

tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien 

välillä. Varhaiskasvatuksessa annetaan tietoa huol-

tajille ja tutkivalle taholle erilaisista tuen muodoista, 

esim. yhteistyöpalaverissa. 

 Tietoa antavat päivähoidon henkilöstö ja konsul-

toiva erityisopettaja. Huoltajat päättävät, hakevatko 

he lapselle pidennettyä opetusvelvollisuutta. Piden-

netyn oppivelvollisuuden päätös 5-vuotiaana tarkoit-

taa myös osallistumista oppivelvollisuutta edeltävään 

esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuk-

sen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymi-

sen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. 

Tarkoituksena on vahvistaa lapsen valmiuksia niin, 

että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa 

mahdollisimman hyvin. Esiopetuspaikka mietitään 

lapsen tarpeiden ja valmiuksien mukaan, huomioiden 

esim. ryhmäkoko. 

 Pidennetystä oppivelvollisuudesta päätetään eri-

tyisen tuen päätöksen yhteydessä. Päätös pidenne-

tystä oppivelvollisuudesta tehdään huoltajilta tulleen 

hakemuksen ja asiantuntijalausunnon perusteella. 

 Opetusryhmät esiopetuksessa ja koulussa tulee 

muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavut-

taa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Piden-

netyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille 

annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla 

enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitys-

vammaisista oppilaista muodostetussa opetusryh-

mässä saa olla enintään kuusi oppilasta. Jos pidenne-

tyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan ope-

tus toteutetaan yleisopetuksen ryhmässä, opetusryh-

mässä saa olla enintään 20 oppilasta. Mikäli oppilas 

opiskelee erityisluokassa, jossa on yhdeksänvuotisen 

oppivelvollisuuden oppilaita, tällöin noudatetaan 

oppilaiden enemmistön mukaista enimmäisoppilas-

määrää.

Lapsen ikä Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

5 vuotta vapaaehtoinen 

esiopetus (EA 1)
– –

6 vuotta Oppivelvollisuuden 

suorittamiseen kuuluva 

esiopetus (EA 2)

Oppivelvollisuuden 

suorittamiseen kuuluva 

esiopetus (EA 1)

Oppivelvollisuuden 

suorittamiseen kuuluva 

esiopetus (EA 1)

7 vuotta Perusopetus alkaa Perusopetus alkaa Oppivelvollisuuden 

suorittamiseen kuuluva 

esiopetus (EA 2)

Perusopetuksen aloittaminen 

yhtä vuotta myöhemmin

8 vuotta – – Perusopetus alkaa
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 Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas on aina 

erityisen tuen piirissä, joten hänelle tulee laatia 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS) esiopetuksen alkaessa. HOJKS 

laaditaan moniammatillisena yhteistyönä huoltajien 

kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tekevät ryhmän 

lastentarhanopettaja/varhaiskasvatuksen erityisopet-

taja, erityisavustaja, varhaiskasvatuksen konsultoiva 

erityisopettaja, koulun konsultoiva erityisopettaja, 

terapeutit ja mahdolliset muut tahot. Moniammatilli-

seen yhteistyöhön osallistuvat asiantuntijat sovitaan 

huoltajien kanssa. HOJKS laaditaan syksyllä ja siihen 

kirjataan lapsen yksilölliset tavoitteet ja niiden toteu-

tumista arvioidaan keväällä.

6.2 Opiskelu toiminta-alueittain tai  
  oppiainekokonaisuuksina

Kehitysvammaiset oppilaat opiskelevat joko oppiai-

nekokonaisuuksittain tai toiminta-alueittain riippuen 

oppilaan kehitystasosta. Opetuksessa edetään vaih-

televasti, riippuen oppilaan taidoista ja vahvuuksista. 

Oppimisen lähtökohtana on oppilaan kokemusmaail-

ma, jota lähdetään laajentamaan: tutusta kohti uusia 

kokemuksia ja käsitteitä. Oppilaat opiskelevat ehey-

tetysti, niin että oppiainesta käsitellään useammassa 

yhteydessä samanaikaisesti. Opetuksessa pyritään 

erityisesti vahvistamaan oppilaan arjentaitoja, vuo-

rovaikutusta sekä mielipiteenilmaisua kognitiivisten 

taitojen lisäksi.  

 Opetukselle tyypillistä on erilaisten menetelmi-

en käyttö ja pedagogiset järjestelyt. Keskeistä ope-

tuksessa on toiminnallisuus, toistojen määrä, opitun 

yleistymisen toteutuminen sekä kaikkien aistikanavi-

en käyttö. Oppilaiden oppimisen kannalta keskeistä 

on harjoitella ja tukea oman toiminnan ohjausta ja 

tarkkaavuuden suuntaamista.  Opetuksessa käyte-

tään päivittäin muun muassa oppilaiden omia apuvä-

lineitä, toiminnallisia ja konkreettisia opetusvälineitä 

sekä tietotekniikkaa oppimisen tukena. Opetuksen 

keskeinen päämäärä on mahdollisimman itsenäisesti 

elävä ja itseensä positiivisesti suhtautuva yksilö.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus 

järjestetään toiminta-alueittain. Perustellusta syystä 

myös muulla tavoin vammaisten tai vakavasti sairaan 

oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan 

liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueit-

tain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta 

toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätök-

sessä.

 Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuu-

det. Arjen eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa ja 

oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta 

motivoivaksi. Keskeistä on antaa oppilaalle sellaisia 

valmiuksia, taitoja ja tietämystä, joiden avulla hän 

pystyy mahdollisimman itsenäiseen elämään. Toimin-

ta-alueet voivat myös sisältää yksittäisen oppiaineen 

tavoitteita ja sisältöjä, joissa oppilaalla on vahvuuksia. 

 Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet 

ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaa-

liset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kogni-

tiiviset taidot. Toiminta-alueet jaetaan opetussuunni-

telmassa osa-alueiksi.

 Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on 

vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää 

karkea- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Mo-

toristen taitojen opetuksen tulee sisältää seuraavat 

osa-alueet: 

■ Motoristen taitojen suunnittelu ja ohjaus

■ Kehon tuntemus

■ Tasapaino ja koordinaatio

■ Rytmi

■ Kestävyys ja lihasvoiman kehittäminen

■ Ryhmässä liikkuminen

Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on 

vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle 

rakentuva kommunikoinnin ymmärtäminen ja tuot-

taminen. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää 

itselleen luonteenomaisia tapoja kommunikoida ja 

hänelle opetetaan tarpeen mukaan vaihtoehtoisia 

kommunikointikeinoja. Tavoitteena on oppilaan vuo-

rovaikutus ympäristön kanssa, ymmärretyksi tulemi-

nen sekä se, että hän ymmärtää muita ihmisiä. Tärke-

ää on mahdollistaa oppilaan sosiaalinen osallisuus. 

Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan eri tilanteissa 

koulupäivän aikana. Kommunikaatiotaitojen opetuk-

sen tulee sisältää seuraavat osa-alueet: 

■ Vuorovaikutus

■ Ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen

■ Kommunikaation keinot

■ Kirjainten, sanojen ja lauseiden tunnistaminen 

 ja käyttö
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Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on ryh-

mässä toimimisen taitojen ja osallisuuden kehitty-

minen. Osa-alueiden tulee sisältää erilaisissa ympä-

ristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tunnetai-

tojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itse-

tuntemusta ja oppimismotivaatiota tuetaan luomalla 

edellytykset onnistumisten kokemuksiin ja vahvista-

malla myönteistä minäkuvaa ja sosiaalisen oppimisen 

ilmapiiriä. Sosiaalisten taitojen opetuksen tulee sisäl-

tää seuraavat osa-alueet: 

■ Ryhmässä toimimisen taidot

■ Tunnetaidot

■ Itsehallinnan taidot

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä 

oppilaan aktiivista osallistumista ympäristönsä toi-

mintaan ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itse-

näistymistään. Osa-alueiden tulee sisältää terveyttä ja 

turvallisuutta, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä 

liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa käsitteleviä tavoit-

teita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo pohjaa mui-

denkin taitojen kehittymiselle. Päivittäisten taitojen 

opetuksen tulee sisältää seuraavat osa-alueet: 

■ Terveys ja turvallisuus

■ Arkipäivän elämän taidot

■ Ympäristössä liikkuminen

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että 

oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ym-

päröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen 

tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemi-

seen liittyvien prosessien kehittymistä. Osa-alueiden 

tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, 

valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun, päätöksen-

teon ja syy- ja seuraussuhteen oppimista edistäviä 

osa-alueita. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada 

aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen. Kogni-

tiivisten taitojen opetuksen tulee sisältää seuraavat 

osa-alueet: 

■ Aistien stimulointi ja harjoittaminen

■ Luokittelu ja valintojen teko

■ Ongelmanratkaisu

■ Syy- ja seuraussuhteet

■ Aihekokonaisuudet

Oppiainekokonaisuuksina 

järjestettävä opetus

Vammaisopetuksessa lievästi kehitysvammaiset oppi-

laat opiskelevat oppiainekokonaisuuksittain yksilöllis-

ten tavoitteiden mukaan. Oppiainekokonaisuuksien 

tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-

asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös 

alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamal-

la. Erityisen tuen päätöksessä mainitaan, jos oppilas 

opiskelee oppiainekokonaisuuksittain yksilöllistetyn 

oppimäärän mukaisesti.

Oppiainekokonaisuudet ovat:

■ Kielet, kommunikaatio ja vuorovaikutus: 

 äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja  

 vieraat kielet 

■ Matematiikka 

■ Ympäristö, luonnontieteet ja tieto- ja viestintä-

 tekniikka: ympäristöoppi, biologia, maantieto, 

 fysiikka, kemia ja TVT

■ Yksilö ja yhteiskunta: uskonto, elämänkatsomus- 

 tieto, etiikka, historia, yhteiskuntaoppi ja 

 oppilaanohjaus 

■ Taide ja käsityö: kuvataide, musiikki ja käsityö/

 tekninen työ 

■ Terveys ja toimintakyky: liikunta, terveystieto 

 ja kotitalous

Oppiainekokonaisuuksittain tapahtuvassa opetuk-

sessa opetuksen tulee lisäksi sisältää terveyttä, turval-

lisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympä-

ristössä liikkumista sekä vapaa-ajanviettoa käsittele-

viä osa-alueita. 

 Oppiainekokonaisuuksittain opiskelevien oppilai-

den arviointi tehdään oppiaineittain. Mikäli jokin op-

piaine ei sisälly yksittäisen oppilaan oppiainekokonai-

suuksiin, tulee tehdä päätös oppiaineen opiskelusta 

vapauttamisesta.
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Kielet, kommunikaatio ja vuorovaikutus 

Oppilas harjoittelee/oppii

Kieli, kommunikointi ja vuorovaikutus

■ toimivan kommunikaatiokeinon (puhe/vaihto-

 ehtoiset kommunikaatiomenetelmät) 

 käyttämistä: ääni, sanat, puhe, viittomat, kuvat,  

 kommunikaatiokansio, Taike-kommunikaatio-

 sovellus, pecs, bliss jne.

■ kommunikaatiokeinon kehittymistä vuoro-

 vaikutukseksi: tulla kuuluksi, kommunikoinnin  

 aloittaminen ja ylläpito

■ vuorovaikutustaitoja eri tilanteissa ja eri ihmisten  

 kanssa: vuorottelutaitoja, kuuntelemisen taitoja,  

 ymmärtämisen taitoja, vastaamista ja kysymistä  

 sekä tekemään ehdotuksia ja sopimaan 

 erimielisyyksiä

■ ilmaisemaan itseään ja tunteitaan tarkoituksen- 

 mukaisesti

■ sosiaalista kielenkäyttöä tutussa ja vieraassa 

 paikassa: itsensä esittelemistä, kiittämistä ja 

 tervehtimistä

■ käyttämään kieltä uuden oppimiseen

■ laajentamaan käsite - ja sanavarastoa

■ kertomista ja kuvailemista: esineistä, kuvista ja  

 asioita, omasta perheestä ja tapahtumista, 

 kokemuksista ja tunteista

■ välittämään viestejä ja ohjeita toisille ihmisille

■ hankittujen taitojen käyttämistä oikeissa 

 kommunikaatiotilanteissa: asiointi, kauppa, posti,  

 kirjasto, esiintyminen

■ ajattelu- päättely- ja muistitaitoja

■ kieltä, jota tarvitsee erityisesti päivittäisessä 

 elämässä 

Lukutaito

■ lukutaidon alkeita aloittaen pienaakkosilla: 

 kuvalukeminen, lukusuunta, äänteet, kirjaimet,  

 kokosanat, tavut

■ sanojen, lauseiden ja selkotekstin lukemista

■ kielellistä tietoisuutta

■ kuulo- ja näkömuistin käyttöä sekä 

 hahmottamista 

■ luetun ymmärtämistä

■ medialukutaitoa ja tiedon etsimistä mediasta

■ kirjastopalveluiden käyttöä

■ harrastamaan lukemista: kirjat, lehdet ja 

 ympäristön tekstit

Kirjoittaminen

■ kirjoittamisen alkeita: kynäotteen harjoittelua,  

 kirjoitussuuntaa, viivan seuraamista, mallin päälle  

 kirjoittamista, mallista kirjoittamista

■ tavujen, sanojen ja lyhyiden lauseiden 

 kirjoittamista 

■ kuullun perusteella kirjoittamista

■ lyhyiden tarinoiden kirjoittamista

■ asiointikirjoittamista

■ kirjoitetun kielen sääntöjä: iso alkukirjain, 

 välimerkit, yksikkö ja monikko, sanaluokat, 

 vokaalit ja konsonantit, lausetyypit, synonyymit,  

 vastakohdat, yhdyssanat, pää- ja sivulause, 

 aikamuodot ja lyhenteet

Ilmaisutaito

■ kaikkien aistien käyttö kokemusmaailmansa 

 laajentamiseen ja ilmaisemiseen 

■ tunnistamaan ilmeitä ja eleitä ja tekemään itse 

 niitä

■ tunnistamaan omia ja toisen ihmisen tunteita   

 sekä yleisesti tunteiden säätelyä

■ erilaisia ilmaisukeinoja kuten riimejä, loruja, 

 runoja, sormileikkejä, nukke- ja varjoteatteria   

 sekä roolileikkejä

■ mielikuvituksen ja ilmaisun rikastuttamista

■ ilmaisua draaman keinoin esim. kirjojen ja 

 tarinoiden avulla sekä omien esitysten 

 suunnittelua, toteuttamista ja arviointia  

■ äänenkäyttöä, kokous- ja keskustelutaitoja

Vieraat kielet: englanti ja ruotsi

■ tunnistamaan eri kielien olemassaoloa ja 

 omaksumaan myönteisen asenteen vieraita kieliä  

 kohtaan

■ kielialueeseen ja kulttuuriin liittyvää yleistietoa

■ yksinkertaista, arkipäivän tilanteisiin liittyvää   

 kommunikointia

■ lauluja, loruja ja leikkejä

■ tervehtimään, esittäytymään ja kysymään 

 yksinkertaisia kysymyksiä

■ sanastoa: värit, numerot, fraasit ja arkipäivän 

 sanastoa

■ kielioppia taitotasonsa mukaisesti
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Matematiikka

Oppilas harjoittelee/oppii

Hahmottaminen

■ tilan hahmottamista: luokkatila, kouluntilat ja 

 lähiympäristö

■ sijainti- ja suuntakäsitteitä, muotoja ja kokoja   

 sekä rakentelutaitoja

Aikakäsite

■ tunti- ja päivästruktuuria

■ vuorokaudenaikoja, viikonpäiviä, kuukausia, 

 vuodenaikoja, vuosilukuja, päiväyksiä

■ kellonaikoja

■ ajankäsitteitä: nykyhetki, mennyt ja tulevaisuus

Laskeminen

■ määrän käsitteitä

■ lukujonotaitoja sekä luvun ja määrän 

 yhdistämistä

■ numerosymboleja

■ peruslaskutoimituksia: yhteen-, vähennys-, 

 kerto- ja jakolaskuja sekä allekkain- ja 

 päässälaskua

Arjen matematiikka

■ rahan tunnistamista ja käyttöä

■ mittoja ja mittaamista

■ ongelmanratkaisua

■ laskimen käyttöä

Matemaattis-loogiset taidot

■ luokittelua ja vertailua

■ sarjoittamista

■ syy-seuraussuhteita

Ympäristö, luonnontieteet ja tieto- ja 

viestintätekniikka

Oppilas harjoittelee/oppii

Ympäristöoppi/ biologia

■ asioista itsestään ja muista ihmisistä: perhe, 

 oma keho, terveys, kasvu, elintoiminnot, 

 lisääntyminen, omasta terveydestä ja 

 puhtaudesta huolehtiminen sekä tunteiden 

 säätely

■ tietoja ruuan alkuperästä ja terveellisestä 

 ruokailusta

■ tietoja lähiympäristön eliöistä ja niiden elämästä  

 eri vuodenaikoina: kasvit, sienet, eläimet sekä 

 tutustuu erilaisiin elinympäristöihin

■ elollisen ja elottoman luonnon eroja sekä 

 luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön  

 eroja

■ asioista maapallon eri alueista ja luonnosta

■ luonnossa ja liikenteessä liikkumisen taitoja

■ koneiden ja laitteiden turvallista käyttöä

■ kestävän kehityksen ja luonnonsuojelun 

 perusteita

■ ensiaputaitoja

Ympäristöoppi/ maantieto

■ paikkaan orientoitumista: lähiympäristö, koulu,  

 koti, osoite, kylä, kaupunki ja maa

■ omaan maahan, naapurimaihin sekä muihin 

 maihin liittyviä tietoja

■ erilaisiin karttoihin ja kartan käyttöön sekä 

 ilmansuuntiin liittyviä tietoja

■ asioita sääilmiöistä ja toimimista sääilmiöiden  

 mukaan

Ympäristöoppi/ fysiikka ja kemia

■ konkreettisia ilmiöitä, joista oppilaalla on 

 kokemusta: vesi, valo, ääni, liike ja voima, lämpö,  

 sähkö, magnetismi, energia sekä avaruus

■ konkreettisia asioita, joista oppilaalla on 

 kokemusta: ilma, vesi, alkuaineet, palaminen, 

 fotosynteesi, energia, olomuodot, arjen 

 kemikaalit kuten ravintoaineet ja pesuaineet

■ työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä 

 ja reaktioita turvallisesti yksin ja yhdessä toisten  

 kanssa

TVT

■ tietotekniikan taitoja ja turvallista käyttöä
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Yksilö ja yhteiskunta

Oppilas harjoittelee/oppii

Uskonto/etiikka

■ elämänhallintataitoja

■ tutustuu uskontoihin ja seurakuntien toimintaan

■ tutustuu uskonnollisiin juhliin, uskonnollisiin 

 toimituksiin sekä tutustuu uskonnollisiin lauluihin

■ tutustuu Raamatun /uskonnollisiin kertomuksiin  

 ja henkilöihin 

■ vastuullisuuteen, tiedostamaan omien tekojensa  

 seurauksia, kiusaamisen ja väkivallan 

 ehkäisemistä sekä fyysisen koskemattomuuden  

 kunnioittamista

■ kunnioittamaan toisia ihmisiä ja luontoa 

■ rakentamaan omaa maailmankuvaa: minä ja   

 muut, kuka olen ja mitä osaan, kotini, ystävyys,  

 ympäristö ja luonto, oikea ja väärä, elämän synty  

 ja kehitys sekä tasa-arvo

■ omien tunteiden ja kokemusten jakamista

■ hyviä tapoja ja sopimusten, sääntöjen 

 noudattamista sekä moraalisääntöjä

Elämänkatsomustieto

■ elämänhallintataitoja

■ asioita erilaisista elämäntavoista

■ vastuullisuuteen, tiedostamaan omien tekojensa  

 seurauksia, kiusaamisen ja väkivallan 

 ehkäisemistä sekä fyysisen koskemattomuuden  

 kunnioittamista

■ kunnioittamaan toisia ihmisiä ja luontoa 

■ rakentamaan omaa maailmankuvaa: minä ja   

 muut, kuka olen ja mitä osaan, kotini, ystävyys,  

 ympäristö ja luonto, oikea ja väärä, elämän synty  

 ja kehitys sekä tasa-arvo

■ omien tunteiden ja kokemusten jakamista

■ hyviä tapoja ja sopimusten, sääntöjen 

 noudattamista sekä moraalisääntöjä

Historia

■ historian käsitettä: ennen ja nyt

■ Suomen, lähialueiden ja oma perheen historiaa

■ historian aikakausia, tapahtumia ja henkilöitä

Yhteiskuntaoppi

■ yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa

■ omia vaikutusmahdollisuuksia

■ julkisten palveluiden käyttöä

■ tietoja Suomen hallinnosta, politiikasta, 

 päätöksenteosta sekä oikeusjärjestelmästä

Oppilaanohjaus

■ opiskeluvalmiuksia

■ toisten huomioonottamista

■ vaihtoehtoja jatko-opiskeluvalinnoista

■ työelämätaitoja 8lk ja 9lk TET-jaksoilla

Taide ja käsityö

Oppilas harjoittelee/oppii

Kuvataide 

■ katsomisen taitoja sekä näkemästään kertomista 

■ värien tunnistamista ja käyttöä: päävärit, välivärit,  

 värien eri sävyt ja värien sekoittaminen

■ muotoja ja niiden tuottamista: rakentelu, 

 muovailu ja sommittelu 

■ tekniikoita: piirtäminen, värittäminen, 

 maalaaminen, painaminen, liimaaminen, taittelu,  

 repiminen, pistelyneulan käyttäminen, 

 leikkaaminen, valokuvaus ja videointi

■ kehonkuvasta: kehonosat, omakuva, ihmisten  

 erot, omakuva eri asennoissa ja suhteessa toisiin

■ töiden arviointia

■ kuvataiteen historiaa

Musiikki

■ musiikin kuuntelua: eri musiikkityylejä ja 

 melodian tunnistamista

■ ryhmässä ja yksin laulamista sekä viittoen 

 laulamista 

■ liikkumista musiikin mukaan  

■ soitinten soittamista ryhmässä ja yksin, aloittaen  

 rytmisoittimista edeten melodiasoittimiin

■ esiintymistä yleisön edessä

■ musiikin teoriaa käytännön avulla: ääni, muoto,  

 dynamiikka, rytmi, tempo, melodia, soitinväri

■ musiikin kirjoittamista ja säveltämistä

■ nuottikirjoitusta: piirretty melodiakulku, 

 nuottiarvot ja kuvionuotit

■ musiikinhistoria

Käsityö 

■ erilaisten työvälineiden, kuten neulojen, saksien,  

 mittojen, ompelukoneen, sahan, vasaran, 

 hiomapaperin ja käsiporan käyttöä

■ erilaisten työtapojen avulla leikkaamaan, 

 liittämään, yhdistämään ja muokkaamaan 

 materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla

■ erilaisten materiaalien käyttöä, kuten langat, 

 huopa, kangas, nahka, puu, metalli, muovi ja 

 kierrätysmateriaalit
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■ käyttämään koneita ja välineitä turvallisesti

■ työn suunnittelua ja ohjeen noudattamista sekä  

 loppuun tekemistä 

■ omien töiden arviointia ja valmiin työn arvostusta

Terveys ja toimintakyky 

Oppilas harjoittelee/oppii

Liikunta

■ kehon- ja liikkeiden hahmotusta eri aistien kautta 

■ karkeamotoriikkaa kuten liikkeiden ja 

 tasapainon  hallintaa, keskiviivan ylittämistä, 

 silmä-jalkakoordinaatioita sekä lihasvoiman 

 tarkoituksenmukaista käyttöä

■ perusliikuntataitoja kuten tasapainotaitoja, 

 liikkumistaitoja ja välineen käsittelytaitoja

■ erilaisia liikuntamuotoja kuten liikuntaleikkejä, 

 viitepelejä, musiikki- ja ilmaisuliikuntaa, tanssia,  

 voimistelua, suunnistusta ja luontoliikuntaa, 

 uintia ja uusiin liikuntamuotoihin tutustumista  

 sekä kehon huolto

■ hienomotoriikka: käsien tarkoituksenmukaista  

 käyttöä, silmä-käsi koordinaatiota, erilaisia hieno- 

 motorisia otteita (kätisyys)

■ toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämistä

Terveystieto

■ oman fyysisen ja psyykkisen terveydentilan 

 tiedostamista

■ tunne- ja mielenterveystaitoja

■ terveellisiä elämäntapoja, joihin kuuluvat 

 päivärytmi, uni, tietoisuus terveellisestä 

 ravinnosta ja liikunnan merkityksestä

■ toimimista sairaana 

■ sukupuolitietoisuutta ja seksuaalisuutta sekä   

 oman ja toisen ihmisen rajojen kunnioittamista

■ terveyspalveluiden käyttöä ja niissä toimimista

■ ymmärtämään nautintoaineiden haittoja ja 

 vaaroja

Turvallisuus

■ vaarantajua: turvallista toimimista arkitilanteissa  

 ja itsesuojelukykyä

■ ymmärtämään ohjeita ja noudattamaan niitä

■ käsittelemään vaarallisia esineitä turvallisesti

■ kulkemaan liikenteessä turvallisesti

■ ensiapua ja toimimaan vaaratilanteissa

Kotitalous

■ valmistamaan joitain ruokia ja välipaloja 

 kirjoitettujen / kuvitettujen ohjeiden avulla

■ huolehtimaan keittiön siisteydestä ja siivoamaan  

 jäljet

■ tunnistamaan ruoka-aineita ja mausteita

■ mittojen käyttöä

■ kattamista, veitsen ja haarukan käyttöä, 

 pöytätapoja, annoskoon arviointia, ja uusien 

 ruokien maistelua

■ kodinhoitoa kuten siivoamista, petaamista, 

 vaatehuoltoa ja kasvien hoitoa

Arkipäivän elämäntaidot

■ keskittymistä, tehtävän aloittamista ja loppuun  

 tekemistä, avun pyytämistä, oman vuoron 

 odottamista ja itsenäistä työskentelyä

■ tunnistamaan omat vaatteensa, pukeutumaan  

 ja riisuutumaan itsenäisesti sekä laittamaan 

 vaatteet paikoilleen ja pukeutumaan tilanteen ja  

 sään mukaisesti

■ huolehtimaan käsien ja kehon puhtaudesta, 

 ilmoittamaan tarpeensa ja käymään WC:ssä 

 itsenäisesti sekä huolehtimaan ulkonäöstään

■ hyviä ruokailutapoja ja itsenäistä ruokailua sekä  

 annostelua

Vapaa-ajan vietto

■ löytämään omia vahvuuksiaan ja erilaisia 

 harrastusmahdollisuuksia

■ sosiaalisen median ja tietotekniikan turvallista  

 käyttöä
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6.3 Perusopetuslaissa säädetyt 
  tukimuodot

Tukiopetus

Perusopetuslain mukaan opinnoissa tilapäisesti jäl-

keen jääneillä tai muutoin oppimisessaan lyhytai-

kaista tukea tarvitsevilla on oikeus saada tukiopetus-

ta. Tukiopetuksen määrästä ei ole säädetty, vaan se 

perus tuu oppilaan tarpeeseen. Myös tehostetun ja 

erityisen tuen piirissä olevilla oppilailla on oikeus saa-

da tukiopetusta.

 Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeu-

det on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen 

opinnoissaan. Tukiopetuksella tarkoitetaan eriyttämi-

sen muotoja, joille ovat ominaisia yksilöllisesti suun-

nitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Ennakoivassa 

tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdy-

tään jo etukäteen. Sitä voidaan antaa samanaikais-

opetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, 

pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Tukiopetuksen 

järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetel-

miä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia 

tapoja lähestyä opittavaa asiaa.

 Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle 

tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä 

järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltaji-

en kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen 

hyödyllisyydestä ja merkityksestä koulunkäynnille.

 Opetussuunnitelman perusteiden mukaan tuki-

opetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin 

oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituk-

senmukaista. Tukiopetusta annetaan pääsääntöisesti 

oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulko-

puolella. Tukiopetusta voi antaa myös joku muu kuin 

oppilaan oma opettaja, esim. jos se on lukujärjestys-

teknisesti muuten vaikea järjestää.

 Oppilaan opettaja tiedottaa huoltajia tukiopetuk-

sen tavoitteista ja siihen liittyvistä järjestelyistä.

Tukiopetus yleisen tuen aikana

Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan 

oppi mista, kasvua ja mahdollista tuen tarpeen ilme-

nemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista, tilapäi-

sistä oppimisvaikeuksista tai muista syistä. Työjärjes-

tys tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla 

on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus siihen 

osallistua. Oppilaan, jolla on tuen tarve, tulee saada 

tukiopetusta ennen tehostettuun tukeen siirtymistä.

Tukiopetus tehostetun tuen aikana

Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedago-

gista arviota, arvioidaan aiemmin annetun tukiope-

tuksen riittävyys ja vaikutus. Tehostetun tuen alkaessa 

tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan 

tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. 

Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi 

poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin tai 

jollakin oppimisen alueella ilmenevään lyhytaikai-

seen tai pidempiaikaiseen tuen tarpeeseen.

Tukiopetus erityisen tuen aikana

Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista 

selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana anne-

tun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan 

tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen alkaessa 

oppilaan tarvitseman tukiopetuksen tavoitteet ja jär-

jestäminen kirjataan HOJKSiin. Tukiopetusta voidaan 

käyttää samalla tavoin kuin tehostetun tuen aikana.

Osa-aikainen erityisopetus

Perusopetuslain mukaan oppilaalla, jolla on vaike-

uksia oppimisessa ja koulunkäynnissä, on oikeus 

saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-

aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppi-

laan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri 

alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista 

erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla 

on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vai-

keuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, 

vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa 

tai koulunkäynnissä. 
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 Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-ai-

kaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää 

erityispedagogista osaamista. Osa-aikaista erityisope-

tusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmäs-

sä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuk-

sen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan 

muuhun opetukseen. Oppilaan saama osa-aikainen 

erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista ar-

vioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityis-

opetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla.  

 Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä 

oppilaalle keskustellaan huoltajien kanssa. Oppilaan 

oma opettaja ja erityisopettaja päättävät yhdes-

sä kumpi heistä toimii tiedon välittäjänä huoltajille 

silloin, kun esim. erityisopetuksen tarve havaitaan. 

Huoltajien tuki opetuksen onnistuneessa toteuttami-

sessa on keskeinen. Osa-aikaisen erityisopetuksen jär-

jestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään 

tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palve-

luista vastaavien kanssa.

 Edellä mainitun lisäksi erityisopettaja testaa sään-

nöllisesti Nurmijärvellä laaditun testauskalenterin 

mukaisesti kaikkia oppilaita toteuttaen osaltaan tällä 

tavoin oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden 

seulontaa. Luetun ymmärtämisen testin tuloksista 

tiedotetaan huoltajia.

 Osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisopet-

tajat osallistuvat oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

ryhmän toimintaan ja pitävät tarpeen mukaan yhte-

yksiä huoltajiin, opettajiin, koulun muuhun henkilö-

kuntaan sekä koulun ulkopuolisiin viranomaisiin ja 

asiantuntijoihin.

 Mikäli yksittäisen oppilaan opettajalla tai huol-

tajilla syntyy tarve esim. tarkempien psykologisten 

oppimisselvitysten tekemisestä, voi erityisopettaja 

tehdä tapauskohtaisesti sovitun alkukartoituksen ti-

lanteesta.

 Siirtymävaiheissa erityisopettaja toimii tiedon 

hankkijana ja välittäjänä. Alakoulun erityisopettaja 

voi vierailla keväällä esiopetusryhmissä tutustumassa 

koulutulokkaisiin samoin kuin yläkoulun erityisopet-

taja voi käydä esim. teettämässä testejä 6. luokan op-

pilaille. Erityisopettaja myös osallistuu nk. siirtopala-

vereihin (katso tarkemmin siirtymävaiheiden proses-

sikuvaukset).

Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea

Osa-aikainen erityisopetus ehkäisee oppimisen ja 

koulunkäynnin vaikeuksia. Sen avulla voidaan vah-

vistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. Oppilaan 

oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvi-

oida ja muun tuen lisäksi oppilaan tulee saada tarvi-

tessaan osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana

Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen 

merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Ennen te-

hostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arvio-

ta, arvioidaan oppilaan aiemmin saaman osa-aikaisen 

erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-

aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Arvion pohjalta 

oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jossa kuva-

taan oppilaan tarvitseman osa-aikaisen erityisopetuk-

sen tavoitteet ja järjestäminen.

Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana 

Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös 

erityisen tuen vaiheessa, sekä opiskellessaan erityis-

ryhmässä tai integroituna yleisopetuksen ryhmään. 

Silloin, kun oppilaan opetus järjestetään yleisope-

tuksen ryhmässä, on osa-aikainen erityisopetus tuki-

muotona keskeinen. Oppilaan aiemmin saaman osa-

aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä 

tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen arvioidaan osa-

na pedagogista selvitystä. Oppilaan tarvitseman osa-

aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja järjestäminen 

kirjataan HOJKS:iin.

Opetukseen osallistumisen 

edellyttämät palvelut ja apuvälineet

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 

osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustaja-

palvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvä-

lineet kaikilla tuen tasoilla. Tarkoituksena on turvata 

oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedelly-

tykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutuk-

seen kaikkina koulupäivinä.

 Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemi-

seen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysi-

seen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityis-

tarpeisiin. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti 

ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 
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Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, 

jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi. Täl-

löin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskes-

kusten oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstölle 

suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.

 Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvi-

oidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen 

oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten 

koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Te-

hostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apu-

välineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. 

Erityistä tukea saavan oppilaan avustajapalveluiden 

ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedago-

gisessa selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen 

päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle op-

pilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuväli-

neistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja apuvä-

lineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai 

HOJKSissa.

 Mikäli oppilas ei ole erityisen tuen piirissä, ano-

taan hänen tarvitsemansa avustaja –ja apuväline-

palvelut huoltajan vapaamuotoisella hakemuksella, 

johon on liitetty asiantuntijalausunto. Päätöksen 

avustaja- ja apuvälinepalveluista tekee sivistystoimen 

toimintasäännössä määrätty viranhaltija.

 Nurmijärvellä lain edellyttämiä avustajapalveluita 

tarjoavat koulunkäynnin ohjaajat. Opetuspäällikkö on 

osoittanut koulujen käyttöön oppilasmäärään perus-

tuvan koulunkäynnin ohjaaja resurssin. Lisäksi kun-

kin koulun ohjaajaresurssin tarvetta määriteltäessä 

huomioidaan oppilasmäärän lisäksi yksilöllisesti koh-

dennettujen avustajapalveluiden tarpeet sekä mm. 

tehostetun tuen oppilaiden sekä yleisopetukseen in-

tegroituneiden erityisen tuen oppilaiden määrät.

 Rehtori osoittaa koulunkäynnin avustajapalvelun 

sitä tarvitsevalle oppilaalle koululle myönnetystä oh-

jaajaresurssista. Avustajapalvelujen kohdentamisessa 

selvitetään yksilö- ja ryhmäkohtaiset tarpeet. Lää-

kärinlausunnon ja mahdollisten muiden selvitysten 

perusteella arvioidaan avustajapalvelujen tarvetta 

opetuksen ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi. 

Oppilaan saamissa lääkärin- ja muissa asiantuntijalau-

sunnoissa olevat kannanotot ovat oppilaan opetuk-

sen järjestämistä varten tukena. Ennen kuin rehtori 

tekee päätöksen koulunsa ohjaajaresurssin jakami-

sesta, on hänen tärkeää kuulla koulunsa oppilashuol-

lon edustajia.

 Rehtorin tulee seurata avustajapalveluiden oike-

aa kohdentamista, kuten koulun muitakin järjestelyjä 

oppilaan tukemiseksi, pitkin lukuvuotta. Toiminnassa 

pyritään annettujen voimavarojen puitteissa mahdol-

lisimman hyvään tulokseen.

 Tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan saama 

avustajapalvelu kirjataan oppilaalle pedagogisen ar-

vion pohjalta laadittavaan oppimissuunnitelmaan. 

Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan avustajapal-

veluista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Pää-

töksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS, jossa ku-

vataan oppilaalle järjestettävät tukipalvelut sekä hen-

kilöt, jotka osallistuvat tukipalvelujen järjestämiseen, 

heidän vastuualueensa ja tukipalvelujen toteutumi-

sen seuranta.

Yhteistyö, vastuut ja työnjako 

opetustoimessa sekä muiden

hallintokuntien kanssa

Opetussuunnitelman oppilashuoltoa ja kodin ja kou-

lun yhteistyötä käsittelevien osuuksien laatimisessa 

on tehty yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyden-

huollon viranomaisten kanssa. Oppilaan ympärille 

rakennettava tuki toteutetaan suunnitelmallisesti ja 

tarvittaessa aina moniammatillisesti. Yhteisölliseen 

oppilashuoltoon luodaan tapoja tehdä yhteistyötä 

laajemmin eri yhteistyötahojen kanssa ja kokouksiin 

kutsutaan toimijoita tarpeen mukaan. Verkostotyötä 

pyritään kehittämään edelleen.

Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen 

liittyvät hallinnolliset päätökset

Erityisen tuen päätös tehdään seuraavissa tilanteissa:

Oppiaineen yksilöllistäminen:

■ Vaatii aina pedagogisen selvityksen, psykologin 

suosituksen (ensimmäisen oppimäärän yksilöllistä-

minen ja/tai Kivenpuiston kouluun siirtyminen) sekä 

huoltajan kuulemisen ja erityisen tuen päätöksen.

■ Oppilaalle tulee laatia HOJKS, johon kirjataan sen 

oppiaineen tavoitteet, jossa oppilaalla on yksilöllinen 

oppimäärä.

■ Uusi pedagoginen selvitys ja uusi erityisen tuen 

päätös tarvitaan jos oppilaan tuen tarpeessa tapah-

tuu muutos.
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Erityisluokalle ottaminen/siirtäminen:

■ Vaatii aina pedagogisen selvityksen, huoltajien 

kuulemisen ja erityisen tuen päätöksen, oppilaalle tu-

lee laatia HOJKS.

■ Uusi pedagoginen selvitys ja uusi erityisen tuen 

päätös tarvitaan, jos oppilaan tuen tarpeessa tapah-

tuu muutos.

Erityisopetuksessa olevan oppilaan koulupaikan 

vaihto

■ Jos erityisen tuen piirissä olevan oppilaan oppi-

misedellytykset muuttuvat siten, että on tarpeellista 

vaihtaa koulupaikkaa, koulupaikan vaihdosta tulee 

tehdä uusi erityisen tuen päätös (edellyttää pedago-

gista selvitystä ja huoltajan kuulemislomaketta).

Erityisopetuksesta yleisopetukseen siirtäminen

■ Yleisopetuksen kokeilujaksolle siirtymiseksi riittää 

yhteinen sopimus koulun ja huoltajien välillä. Siir-

tymistä suunnitellessa on tärkeää tehdä huoltajien 

luvalla yhteistyötä myös oppilashuollon ja oppilaan 

tukipalveluiden kanssa. Kokeilujaksolle siirtyvän op-

pilaan HOJKS:iin päivitetään kokeilujakson pituus 

(enintään yksi lukukausi) ja sisältö sekä sen koulun 

nimi, jossa kokeilujakso toteutetaan. Kokeilujakson 

päättyessä järjestetään arviointipalaveri, johon kut-

sutaan huoltajien luvalla tarvittaessa mukaan myös 

oppilaan asiassa mukana olevat toimijat oppilashuol-

losta ja muista tukipalveluista (esim. terapeutti, per-

heohjaaja). Arviointipalaverissa päätetään oppilaan 

yleisopetukseen siirtämisestä.

■ Päätös yleisopetuksen ryhmään siirtymisestä ja 

samalla mahdollisesta erityisen tuen lopettamisesta 

tehdään pedagogisen selvityksen ja huoltajien kuu-

lemisen perusteella. Mikäli päätetään erityisen tuen 

lopettamisesta, siirtyy oppilas saamaan tehostettua 

tukea. Oppilas voi myös jatkaa opiskelua erityisen 

tuen päätöksellä yleisopetuksessa (erityisen tuen tar-

kistus).

 

Erityisen tuen päätös tehdään aina pedagogisen sel-

vityksen ja huoltajien kuulemis-lomakkeen perustel-

la. Poikkeuksena erityisen tuen päätös voidaan tehdä 

perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää peda-

gogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos 

psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella 

ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairau-

den, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän 

häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi 

voida antaa muuten. Tällöin hakemukseen liitetään 

aina asiantuntijalausunto.

Yhteistyö oppilashuollon palveluista 

vastaavien ja muiden tarvittavien 

asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen 

arvioinnissa, tuen suunnittelussa, 

järjestämisessä sekä käytännön 

toteuttamisessa 

Opetuksen suunnittelussa ja tuen järjestämisessä läh-

tökohtana tulee olla koko opetusryhmän ja yksittäi-

sen oppilaan vahvuudet ja tuen tarve.  Tuen tarve voi 

vaihdella tilapäisestä jatkuvaan ja osittaisesta koko-

naisvaltaiseen. Myös tukimuodot ja niiden määrä voi 

vaihdella. Oppimisvaikeuksien ja niitä aiheuttavien 

tekijöiden huomaaminen varhaisessa vaiheessa on 

tärkeää, koska ne voivat vaikuttaa oppilaaseen, kou-

luun ja koko toimintaympäristöön. Jotta oppilas saisi 

oikeanlaista ja oikeantasoista tukea oikeaan aikaan, 

tulee tukimuodot suunnitella moniammatillisessa 

oppilashuoltotyössä. Kolme tuen tasoa ovat yleinen 

tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukimuotoja an-

netaan niin kauan kuin on tarpeen.

 Moniammatillinen oppilashuollon henkilöstö 

osallistuu kolmiportaisen tuen kaikilla tasolla oppi-

laan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja käy-

tännön järjestämiseen. Oppilashuoltopalveluita tar-

joavat kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja sekä 

lääkäri. Oppimisen ja koulun käynnin tuen ryhmään 

kuuluu lisäksi erityisopettaja, rehtori ja yläkouluissa 

oppilaanohjaaja. Tarvittaessa yksittäisen oppilaan asi-

oita käsitellessä voidaan kutsua mukaan myös muita 

yhteistyötahoja, kuten perheneuvolan ja lastensuoje-

lun työntekijöitä, poliisi, erikoissairaanhoidon edus-

tus ja niin edelleen.

 Yhteistyö oppilaan asiassa on suunnitelmallista. 

Hyvä käytäntö on sopia toimijoiden kesken vastuu-

henkilöstä, joka huolehtii oppilaan asian seurannasta 

ja kaikkien toimijoiden tiedottamisesta, huoltajia ja 

oppilasta unohtamatta.  Koulun toimijoilla on tärkeä 

ja aktiivinen rooli välittää koulun ulkopuolisille yh-

teistyötahoille tietoa yhteisesti sovittujen käytäntö-

jen toimivuudesta arjessa sekä mahdollisista huolista 

koulunkäyntiin liittyen.
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 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarve voi syn-

tyä, jos oppilaalla on esim. oppimisen vaikeutta jos-

sakin oppiaineessa, runsaasti poissaoloja, läksyjen ja 

koulutehtävien tekemättömyyttä, keskittymiseen ja 

tarkkaavuuteen liittyviä pulmia tai jokin perussairaus.

 Tuki suunnitellaan yhdessä oppilaan ja huoltajien 

kanssa. Se, jolla huoli oppilaan asioista herää, on aina 

ensin yhteydessä oppilaaseen ja huoltajiin. Yksilökoh-

tainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen, 

kun taas oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei edelly-

tä huoltajan suostumusta, vaan on oppilaan oikeus. 

Opettaja voi konsultoida oppilashuoltohenkilöstöä 

oppilaan asiassa, jonka jälkeen oppilashuollollinen 

työskentely voi tarvittaessa alkaa. Vaihtoehtoisesti 

opettaja tuo oppilaan asiat oppimisen ja koulun-

käynnin tuen ryhmän käsittelyyn. Vuosittain jokai-

nen opettaja tulee kertomaan luokkansa oppimisen 

ja koulunkäynnin tuen tarpeista ryhmälle. Huoltajille 

varataan aina mahdollisuus tulla mukaan oman lap-

sensa asian käsittelyyn.

  Oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmäs-

sä kartoitetaan ja suunnitellaan oppilaan tarvitsema 

tuki. Kartoituksessa hyödynnetään psykologin, ku-

raattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntemusta 

sekä heidän työskentelyssään esiin tulleita koulun-

käyntiin vaikuttavia asioita. Mikäli oppimiseen ja kou-

lunkäyntiin liittyvä asia vaatii vielä lisäselvitystä, esim. 

muilta yhteistyötahoilta, kokoonnutaan oppilaskoh-

taiseen palaveriin.

 Jos oppilaan koulunkäyntiin tai oppimiseen vai-

kuttava huoli on oppilashuollollinen, opettaja ottaa 

asiassa yhteyttä siihen oppilashuoltohenkilöstöön 

kuuluvaan, jolle asia kuuluu. Opettaja on ennen yh-

teydenottoa yhteydessä oppilaaseen ja tämän huol-

tajaan. Jos kyseessä ovat psykologi- tai kuraattoripal-

velut ja, mikäli yhteydenottoa ei ole mahdollista teh-

dä yhdessä oppilaan tai hänen huoltajansa kanssa, on 

heille annettava tieto yhteydenotosta ja sen syistä.  

 Opettaja voi myös aina konsultoida oppilashuol-

tohenkilöstöä paljastamatta oppilaan nimeä. Tarvit-

taessa voidaan järjestää yksilökohtainen monialai-

sen asiantuntijaryhmän palaveri. Oppilaskohtaisiin 

palavereihin osallistuvat vain ne henkilöt, joita asia 

koskee. Tapaamisesta laaditaan oppilashuoltokerto-

mus, joka arkistoidaan. Oppilashuoltokertomukseen 

voidaan kirjata myös muita oppilaan kokonaistilan-

teeseen liittyviä olennaisia asioita. Oppilashuoltohen-

kilöstön jäsenet kirjaavat palaverin omiin asiakasre-

kistereihinsä. Oppilashuoltoon liittyvät käytännöt on 

kuvattu luvussa Oppilashuolto sekä Perusopetuksen 

oppilashuollon käsikirjassa (1.8.2014)

 Perusopetuslain mukaan oppilashuoltohenkilös-

tön asiantuntemusta tarvitaan aina kun oppilas siirtyy 

yleisen tuen tasolta tehostetun tuen piiriin tai tehos-

tettu tuki lopetetaan. Tehostetun tuen aloittaminen 

ja lopettaminen käsitellään joko oppimisen ja kou-

lunkäynnin tuen ryhmässä tai asiassa konsultoidaan 

oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvaa asiantuntijaa. 

Käsittely todennetaan pedagogiseen arvioon.

 Myös erityiseen tukeen siirtyminen tai sen päät-

täminen edellyttää monialaista käsittelyä. Oppilaan 

saama tehostettu tai erityinen tuki, oppilashuollolli-

nen tuki ja hänen kokonaistilanteensa selvitetään ja 

niiden pohjalta arvioidaan erityisen tuen tarve. Ehdo-

tus erityisestä tuesta kirjataan pedagogiseen selvityk-

seen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Perusopetuslaki

Oppilasryhmän tai yhteisön asia Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä 
Oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen ryhmä

Yksittäisen oppilaan tai tietyn 

oppilasryhmän asia

Yksilökohtainen monialaisen 

asiantuntijaryhmän palaveri

Oppimisen ja koulunkäynnin 

tuen palaveri

Perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

mukainen oppilashuolto:
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7.1 Oppilashuollon paikallisen 
  toteuttamisen tavoitteet ja 
  toimintatavat

Mitä oppilashuolto on?

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimi-

sen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosi-

aalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä 

niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisös-

sä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennalta-

ehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöl-

lisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on la-

kisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.   

Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. 

Perusopetus- ja lastensuojelulakien mukaan huoltajil-

la on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja siitä, 

että tämä suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulun teh-

tävä on tukea kotien kasvatustyötä ja vastata oppilai-

den kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäse-

ninä. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, 

suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä 

asiallisesti.

 Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto 

käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä oh-

jataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon pal-

veluja. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuol-

lossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta 

tiedottaminen lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja 

edesauttavat palveluihin hakeutumista. Eri ammatti-

ryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen kon-

sultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työs-

kenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville 

viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan 

ja huoltajan kanssa. Oppilashuollolla edistetään lap-

sen ja nuoren tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehi-

tystä sekä oppimista.

 Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, 

kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huol-

tajiin sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä 

tulee turvata se, että oppilaan ja huoltajien näke-

myksiä kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja 

sen menet telytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja 

huoltajille.

Opettaja oppilashuollon toteuttajana  

Opettaja toimii työssään sekä opetustehtävissä että 

oppilashuollollisissa tehtävissä. Opettajan kannalta 

on tärkeää, että hän tietää, milloin hän toimii perus-

opetuslain ja milloin oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

mukaan. Rajanveto tapahtuu niin, että toimiessaan 

yksilökohtaista oppilashuoltoa varten kootussa mo-

nialaisessa asiantuntijaryhmässä yhteistyössä psyko-

login, kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa, ky-

seessä on oppilashuolto. Ollessaan oppilaan kanssa 

kahden opetustilanteessa (tai yhdessä toisen opetta-

jan/rehtorin kanssa), kyseessä on opetus. Rajanveto 

on tärkeä, koska opettajan täytyy tietää, milloin nou-

datetaan oppilas –ja opiskelijahuoltolain säännöksiä 

esimerkiksi salassapito- ja kirjaamisvelvoitteista ja 

milloin taas koulutusta koskevia lakeja. 

 Opettajan tehtäviin kuuluvat opetustyön ohella 

erityisesti perusopetuksessa myös kasvatukselliset 

tehtävät. Opettaja on yleensä se henkilö, joka en-

simmäiseksi havaitsee, jos oppilaalla on ongelmia. 

Opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa ja ot-

taa yhteyttä lapsen huoltajaan tai muuhun hänen 

huolenpidostaan vastaavaan henkilöön, jos oppilaan 

koulunkäynti tai opiskelu ei suju, taikka jos oppilaal-

la on häiriökäyttäytymistä. Tällaiset tehtävät ovat 

opettajalle kuuluvia kasvatuksellisia tehtäviä, jotka 

opettaja hoitaa osana omaa opetustyötään. Se, että 

opettaja osallistuu myös monialaisen asiantuntijaryh-

män työskentelyyn ja siten osallistuu oppilashuollon 

järjestämiseen, ei poista tätä opettajan opetustehtä-

vään kuuluvaa kasvatusvastuuta.

 Oppilashuoltoon liittyvien asioiden lisäksi kou-

luissa joudutaan käsittelemään myös muita asioita, 

kuten esimerkiksi kurinpidollisia ja erityisopetukseen 

liittyviä asioita erilaisissa ryhmissä. Näiden ryhmien 

toiminta perustuu perusopetuslakiin. Perusopetus-

lain mukainen kolmiportainen tuki ja sen mukainen 

toiminta on esitelty luvussa kuusi. 

7 Oppilashuolto
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Oppilashuollon tasot 

Opetuksen järjestäjä asettaa kuntatason oppilashuol-

lon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuolto-

ryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään 

tilannekohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. 

Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja nii-

den perusteella määräytyvä kokoonpano, jotka on 

kuvattu seuraavissa alaluvuissa. Kaikki oppilashuolto-

ryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmäs-

sä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuol-

toa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia 

jäseniä sen mukaan, kun käsiteltävä asia edellyttää.

Kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä 

Nurmijärvellä oppilashuollon ohjausryhmänä toimii 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä, jonka 

kokoonpano on seuraava:

■ Sivistystoimen johtaja, pj

■ Sosiaali- ja terveysjohtaja 

■ Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö 

■ Avoterveydenhuollon päällikkö 

■ Opetuspäällikkö 

■ Nuorisopäällikkö 

■ Varhaiskasvatuspäällikkö 

■ Avohoidon ylilääkäri 

■ Toimiala-asiantuntija (verkostotyö) 

Ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen 

oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämises-

tä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmä voi kuulla tar-

vittaessa asiantuntijoita. Ohjausryhmä myös kehittää 

moniammatillista yhteistyötä lasten, nuorten ja per-

heiden palveluissa asiakaslähtöisesti. Ohjausryhmän 

muita tehtäviä ovat kehittää varhaisen avoimen yh-

teistyön toimintaa osana arjen käytäntöjen edistämis-

tä; ohjata ja seurata lastensuojelulain 12 §:n mukaisen 

lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmis-

telua ja toteutumista sekä seurata lasten, nuorten ja 

perheiden valtakunnallisten linjausten ja politiikka-

ohjelmien toteutumista sekä niistä tiedottamista. Op-

pilashuolto kytkeytyy näin osaksi opetuksen ja koulu-

tuksen järjestäjän muuta strategista suunnittelua.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toiminta-

kulttuuria ja toimia, joilla koko kouluyhteisössä edis-

tetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, 

sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osal-

lisuutta. Yhteisöllinen oppilashuolto sisältää myös 

opiskeluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudes-

ta ja esteettömyydestä huolehtimisen. Yhteisöllisessä 

oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehite-

tään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013)

 Kaikki kouluissa toimivat työntekijät ovat velvoi-

tettuja toteuttamaan yhteisöllistä oppilashuoltoa ja 

heidän on päivittäisissä toiminnoissaan edistettävä 

oppilaiden ja koulujen hyvinvointia sekä kotien ja 

koulujen välistä yhteistyötä. Koulujen työntekijöillä 

on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista.

 Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutetaan ensisi-

jaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä 

tukevana oppilashuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva 

yhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen oppilaan oppi-

mista ja hyvinvointia, ehkäisee pulmia sekä ennakoi 

mahdollisia riskejä.

Koulukohtainen yhteisöllinen 

hyvinvointiryhmä

Koulukohtaista yhteisöllistä hyvinvointiryhmää johtaa 

rehtori ja siihen kuuluvat terveydenhoitaja, psykolo-

gi, kuraattori, erityisopettaja ja oppilaanohjaaja, sekä 

tarvittaessa kutsuttuna koulun muuta henkilökuntaa 

tai yhteistyökumppaneita (esim. koulun johtoryhmän 

edustaja, oppilaskunnan edustaja, vanhempaintoimi-

kunnan edustaja ym.). Oppilaiden ja huoltajien kuul-

luksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa 

tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osal-

lisuuden edistäminen on koulukohtaisen hyvinvoin-

tiryhmän tehtävä. Ryhmä kokoontuu, koulun koosta 

riippuen, vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.  Ryh-

mä laatii kokoontumisistaan muistion.
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Koulukohtaisen yhteisöllisen 

hyvinvointiryhmän tehtävät

Koulukohtainen yhteisöllinen hyvinvointiryhmä vas-

taa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämi-

sestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Suunnitte lun 

pohjana käytetään mm. laajojen terveystarkastus ten 

yhteenvetoja, 5-luokkalaisten hyvinvointikyselyjä, 

kou luterveyskyselyjä, koulun terveydellisten olojen 

tarkastusten tuloksia, sekä asiakaskyselyjä. Yhteisölli-

sen hyvinvointiryhmän toimintaa ohjaa (osana kou-

lujen lukuvuosisuunnitelmaa) oppilashuoltosuunni-

telma, johon on kirjattu yhteisöllistä oppilashuoltoa 

koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi yhteisöl-

liseen oppilashuoltoon kuuluu fyysiseen oppimis-

ympäristöön, arjen työrytmiin, työnkuormitukseen, 

lepo on ja virkistykseen sekä työergonomiaan kuuluva 

ohjaus ja seuranta. Yhteisöllisessä hyvinvointiryhmäs-

sä keskustellaan luokan asioista yleisellä tasolla, esim. 

pohtimalla ja tekemällä monialaista suunnitelmaa sii-

tä, miten tukea luokan työrauhaa ja ryhmäytymistä.  

Koulukohtaisessa yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä 

ei käsitellä yksittäisen oppilaan asioita, eikä puhuta 

oppilaista nimellä tai muuten tunnistettavasti. 

Yhteisöllisen oppilashuollon 

toteuttaminen

Yhteisöllisen oppilashuollon ensisijaisia 

toimintatapoja ovat:

■ oppilaiden osallisuutta tukevat toimintatavat,

■ myönteistä vuorovaikutusta ja tunneilmastoa 

 tukevat keinot,

■ ongelmia ehkäisevät keinot,

■ myönteisen ryhmädynamiikan tukeminen hyvän  

 luokkahengen edistämiseksi,

■ varhainen puuttuminen ryhmien toiminnan 

 kielteisiin piirteisiin.

Yhteisöllisyyteen vaikutetaan toimintatavoilla, joilla 

uudet oppilaat otetaan vastaan yhteisöön ja joilla tue-

taan oppilaan siirtymistä seuraavalle luokalle/uuteen 

yhteisöön:

■ esiopetuksesta kouluun siirryttäessä

■ luokka-asteelta toiseen siirryttäessä

■ oppilaitoksesta toiseen siirryttäessä

Turvallisuuteen liittyvien riskien ennakointi ja toimin-

tamallien suunnittelu ovat luonteeltaan yhteisöllistä 

toimintaa, jota kehitetään yhdessä kaikkien kouluyh-

teisön jäsenten kanssa. Turvallisuuteen liittyviä toi-

mintamalleja on tarpeen harjoitella yhdessä, esimerk-

kinä poistumisharjoitukset. Kouluympäristön terveel-

lisyyttä ja turvallisuutta seurataan ja arvioidaan kol-

men vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa.

 Oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevat 

mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailuun ja välitun-

tien suunnitteluun. Välituntitoimintaa kehittämällä 

voidaan vähentää oppilaiden tupakointia ja lisätä op-

pilaiden fyysistä aktiivisuutta. Hyvinvointia edistävä 

opiskeluympäristö mahdollistaa terveellisten valinto-

jen tekemisen ja tukee terveyttä edistäviä elintapoja. 

 Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluu myös yh-

teistoiminnan vahvistaminen kodin ja koulun kesken. 

Huoltajien osallisuutta lisäävät osallistuminen koulun 

toimintoihin sekä mahdollisuus esim. vanhempainyh-

distystoiminnan kautta vaikuttaa päätöksentekoon. 

Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluu myös yhteis-

työ koulun ulkopuolisten tahojen, kuten nuorisotyön, 

seurakunnan, poliisin ja kolmannen sektorin toimijoi-

den kanssa.

Koulukohtainen 

oppilashuoltosuunnitelma 

Oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittä-

mistä varten laaditaan koulukohtaiset oppilashuolto-

suunnitelmat. Suunnitelmassa huomioidaan koulun 

tarpeet opiskeluhuollon toteuttamisessa. Suunnitel-

ma laaditaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, 

oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.  Suunnitel-

massa on otettava huomioon Nurmijärven kunnan 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut 

Nurmijärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia 

koskevat linjaukset. 

 Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan 

menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, oppilaat 

ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot pe-

rehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suun-

nitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille. Ope-

tuksen järjestäjä seuraa koulukohtaisen oppilashuol-

tosuunnitelman toteutumista.
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Oppilashuoltosuunnitelmaan on kirjattava:

■ arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta ja 

 käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista

■ kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen 

 oppilashuollon edistämiseksi ja tarvittavien 

 tukitoimien järjestämiseksi

■ yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän  

 perheidensä sekä koulussa työskentelevien ja   

 muiden oppilaiden hyvinvointia tukevien tahojen  

 kanssa

■ suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 

 väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

■ toimenpiteet oppilashuoltosuunnitelman 

 toteuttamiseksi ja seuraamiseksi (omavalvonta)

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppi-

laalle annettavia koulu- ja oppilasterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripal-

veluja sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuol-

toa. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on 

seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehi-

tystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä 

on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien 

ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimava-

rat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon 

tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtai-

nen oppilashuolto on oppilaalle ja hänen huoltajal-

leen vapaaehtoista palvelua.

Monialainen yksilökohtainen 

oppilashuolto

Yksittäisen oppilaan tai ryhmän psyykkisen, fyysisen 

tai sosiaalisen tuen tarpeen selvittämiseksi ja palve-

lujen järjestämiseksi voidaan tapauskohtaisesti koota 

monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmään 

tulee aina kuulua joko terveydenhoitaja, psykologi tai 

kuraattori. Lähtökohtaisesti ryhmän työskentelyyn 

osallistuu myös oppilas ja hänen huoltajansa tai edel-

listen nimeämä henkilö. Asiantuntijaryhmässä ei käsi-

tellä ensisijaisesti perusopetuslain mukaisia opiskelun 

järjestämiseen liittyviä asioita, kuten tehostetun ja eri-

tyisen tuen järjestämistä, työrauhan ylläpitämistä tai 

kurinpidollisia asioita. Monialaisesta yksilökohtaisesta 

tapaamisesta laaditaan oppilashuoltokertomus, joka 

on aina yksilökohtainen. 

 Yksilökohtainen oppilashuolto on oppilaalle ja 

huoltajalle vapaaehtoista palvelua ja sitä toteute-

taan yhteistyössä heidän kanssaan. Oppilaan omat 

toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon 

häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hä-

nen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset 

edellytykset huomioiden. Vuorovaikutus on avointa, 

kunnioittavaa ja luottamuksellista. Huoltajalla ei ole 

oikeutta kieltää lastaan käyttämästä oppilashuollon 

palveluja.

 Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaa oppilaan 

tai hänen huoltajansa suostumuksella se koulun tai 

oppilashuollon työntekijä, jolla on herännyt huoli op-

pilaan asiassa ja jonka työtehtäviin asian selvittämi-

nen kuuluu. Koulun tai oppilashuollon työntekijä suo-

sittelee asiantuntijaryhmän jäseniä tilannekohtaisesti 

oman arvionsa perusteella esim. terveydenhoitaja, 

kuraattori, psykologi, lääkäri, rehtori, opettaja, erityis-

opettaja, oppilaanohjaaja. Asiantuntijaryhmään voi-

daan kuitenkin nimetä jäseniä vain oppilaan tai, ellei 

hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostu-

muksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuk-

sella. Suostumus pyydetään aina kirjallisena.

 Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huolta-

jaansa osallistumasta itseään koskevan oppilashuol-

toasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia 

salassa pidettäviä tietoja huoltajalleen, jollei se ole 

selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion edun toteutu-

misesta tekee psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja 

tai lääkäri.

Oppilashuoltokertomus

Monialaisesta yksilökohtaisesta tapaamisesta laadi-

taan oppilashuoltokertomus. Oppilashuoltokerto-

mukseen kirjataan tiedot, jotka kuvaavat yksittäisen 

oppilaan oppilashuollon tarvetta sekä suunniteltuja 

ja toteutettuja oppilashuollon toimenpiteitä. 

 Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vas-

tuuhenkilön, jonka on kirjattava ryhmän toimintata-

voitteiden kannalta välttämättömät oppilasta koske-

vat tiedot oppilashuoltokertomukseen. Myös muut 

asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia 

salassapitovelvoitteiden estämättä.



62

 Oppilashuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muo-

toon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan 

yksittäisen oppilaan

■ nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot  

 sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen 

 oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan  

 nimi ja yhteystiedot,

■ asian aihe ja vireillepanija,

■ oppilaan tilanteen selvittämisen aikana 

 toteutetut toimenpiteet; kuten arviot

 tutkimukset ja selvitykset,

■ tiedot asian käsittelystä asiantuntijaryhmän

 kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt  

 ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt 

 päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma  

 sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat 

 tahot,

■ toteutetut toimenpiteet, kuten yhteistyö eri 

 tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset 

 tukitoimet,

■ kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja 

 hänen ammatti- tai virka-asemansa.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen 

sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, 

mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tie-

toja on luovutettu.

 Yksilökohtainen oppilashuoltokertomus laaditaan 

lomakepohjalle. Täytetyt lomakkeet arkistoidaan kou-

lussa salassa pidettävien asiakirjojen hallintakäytän-

nön mukaisesti. Kouluterveydenhuollon henkilöstö 

ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuolto-

työn säädetysti potilaskertomukseen ja muihin poti-

lasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit 

kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomuk-

seen.

 Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä 

monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon rekisteriä 

(oppilashuoltorekisteri). Rekisteriin tallennetaan kou-

lun toteuttamassa monialaisessa yksilökohtaisessa 

oppilashuollossa laadittavat oppilashuoltokertomuk-

set sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai 

saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat. Kou-

lukohtaisen oppilashuollon rekisteristä vastaa rehto-

ri. Hän määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeudet 

rekisteriin tallennettaviin tietoihin.

Salassapito, tiedonsiirto ja rekisteri

Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neu-

voa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asian-

tuntijoilta ja ilmaista heille tässä tarkoituksessa salas-

sa pidettäviä tietoja. Asiantuntijaryhmän jäsenet eivät 

saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan 

salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuol-

toon liittyvään tehtävään. 

 Asiantuntijaryhmän jäsenillä on oikeus salassa-

pitovelvollisuuden estämättä saada toisiltaan ja luo-

vuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle 

viranomaiselle (esim. rehtori) sellaiset tiedot, jotka 

ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon 

järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. 

 Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan, onko ky-

symys sellaisesta tiedosta, jonka luovuttaminen on 

välttämätön esim. muiden oppilaiden turvallisuuden 

varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi myös koskea 

sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa huomi-

oon oppilaan opetusta järjestettäessä. Vaikka tiedon 

luovuttamiselle olisikin laillinen peruste, yhteistyön 

ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijai-

sesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus 

salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Tietoja voi 

luovuttaa aina, kun on oppilaan tai huoltajan suostu-

mus.

 Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän ope-

tukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyy-

dettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uu-

delle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilas-

huollon rekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, 

jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden 

kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannal-

ta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon 

estämättä viipymättä toiselle esi- tai perusopetuksen 

järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uu-

den esi- tai perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä.
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Opetus eri vuosiluokilla
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Vuosiluokkakokonaisuuksien 
erityispiirteet ja tehtävät

Vuosiluokat 1–2: Koululaiseksi kasvaminen

Vuosiluokkien 1–2 opetuksessa otetaan huomioon 

esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuk-

sen antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä 

tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteisel-

le käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä 

kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja op-

pimista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen op-

pilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen 

tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla 

on edellytykset opinnoissa etenemiseen. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 98)

 On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa 

palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimises-

ta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Op-

pilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen 

kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan 

riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita aja-

tellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista 

eikä syrjivää käyttäytymistä. 

 Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoi-

misuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä.  

Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja 

muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan 

kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoit-

teena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vai-

keudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-

aikaisesti.  Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja 

toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus 

ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kas-

vamista tuetaan yhdessä kotien kanssa. (Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 98)

 Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat 

vuosiluokilla 1–2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla 

edelleen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimi-

suutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden vä-

listen yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteutta-

malla luvun 4 mukaisia monialaisia oppimiskokonai-

suuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia 

yhteistyöhön niin esiopetuksen kuin ylempien vuosi-

luokkien kanssa. (Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet 2014, s. 98)

Vuosiluokat 3–6: Oppijana kehittyminen

Vuosiluokkien 3–6 erityisenä tehtävänä on oppimaan 

oppimisen taitojen kehittäminen sekä omien opiske-

lutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. 

Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymiseen, omien 

rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustami-

seen sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. 

Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuun-

sa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden 

ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiu-

saamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilai-

den kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin 

hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja 

pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen 

harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään va-

lintoja omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita rat-

kaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppi-

laiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 154)

 Vuosiluokkien 3–6 opetuksessa vahvistetaan ja 

täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankittuja pe-

rustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden mää-

rä kasvaa. Opetuksessa pyritään löytämään luontevia 

tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskoko-

naisuuksien toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden 

välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppi-

laiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. 

Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn 

toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppi-

mista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden 

osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuu-

det tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan 

ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen toi-

mintaan. (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet 2014, s. 154)

Yläkoulun vuosiluokat 7–9: 

Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokkien 7–9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja 

tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosi-

en aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän 

opiskelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaik-

kia oppilaita opintojen jatkamiseen.  Erityistä huolta 

pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdolli-

Opetus eri vuosiluokilla
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simman hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisil-

le 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 minkään-

laista kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä 

muuta syrjintää.  Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaa-

misella sekä työskentelytapojen ja oppimisympäris-

töjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumo-

tivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen 

antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan 

siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista oh-

jaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään 

tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja koulun 

yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edel-

leen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhteisistä pelisään-

nöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden 

ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää kou-

lutyön onnistumista. (Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2014, s. 280–281)

 Vuosiluokkien 7–9 aikana oppilaat luovat perustaa 

aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan sekä 

suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jäl-

keiseen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikaste-

taan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. 

Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja op-

pilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maan-

tiedon sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristö-

opista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu 

lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonai-

suudet 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 projekteis-

sa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, s. 280–281)

Oppiaineiden kuvaukset

Nurmijärven kunnan opetussuunnitelmaan kirjatut 

oppiainekohtaiset kuvaukset on laadittu yhteises-

ti kaikille kunnan peruskouluille, lukuun ottamatta 

ruotsinkieliseen opetukseen liittyviä erillisiä täsmen-

nyksiä. Oppiainekohtaisten kuvausten työstämisestä 

ovat vastanneet oppiainekohtaiset työryhmät, koos-

tuen kunnan luokan- ja aineenopettajista. Ruotsin-

kielisen opetuksen erilliset kuvaukset on työstetty 

laaja-alaisena kuntien välisenä yhteistyönä, johon 

ovat osallistuneet seuraavat kaupungit ja kunnat: 

Hämeen linna, Kouvola, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, 

Jyväskylä, Varkaus, Tuusula, Kerava ja Lahti.

 Oppiaineryhmien työskentelyä ovat ohjanneet 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) oppiainekohtaiset kuvaukset sekä kunnan 

opetussuunnitelman yleisen osan paikalliset linjauk-

set. Yhteisten periaatteiden ohella kukin työryhmä on 

huomioinut työstämänsä oppiaineen erityispiirteet. 

Kaikilla kunnan opetushenkilöstöön kuuluvilla on ol-

lut mahdollisuus kommentoida työryhmien työsken-

telyn tuloksia.

 Oppiaineiden tavoite- ja sisältökuvaukset on laa-

dittu vuosiluokittain, täsmentäen opetussuunnitel-

man perusteissa esitettyjä kuvauksia. Opetussuun-

nitelmaa tuleekin lukea rinnakkain valtakunnallisten 

perusteiden kanssa. Valtakunnalliset arviointikriteerit 

6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kritee-

rit on siirretty Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteista (2014) oppiaineiden kuvauksiin sellaise-

naan, kuten perusteet velvoittavat tekemään. Laaja-

alaisen osaamisen tavoitteet, oppimisympäristöihin 

ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttämi-

nen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi on ku-

vattu opetussuunnitelman osassa Opetuksen toteut-

tamisen lähtökohdat. 
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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 iden-

titeetin 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-, me-

dia- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen op-

pimisen tukena.

 Opetuksessa otetaan huomioon suomen kielen 

asema kansalliskielenä ja pääasiallisena opetuksen 

kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös 

väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuk-

sessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja 

ajattelun taidot. Oppiaineessa tehdään yhteistyötä 

mm. suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 

kanssa.

 Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja 

kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan 

oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämi-

sessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta 

kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen 

ja tulkitsemiseen.

Suomen kieli ja kirjallisuus
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Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1,T3-T8,T10,T11,T13,T14 S1-S4 L1-L7

S1: Opitaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja korostetaan kuuntelemisen taitoja.  Ilmaisutaitojen harjoittaminen 

ryhmässä toimien, tilanteet ja toiset ihmiset huomioonottaen. Asiallisen ja kohteliaan viestinnän ymmärtäminen ja sisäis-

täminen.

S2: Ensimmäisellä luokalla opetellaan lukemaan ja keskitytään erityisesti käsitteisiin äänne, kirjain, tavu, sana, virke ja lope-

tusmerkki. Tuetaan tekstin ymmärtämisen taitoja. Oppilas oppii tavuttamista. Pohditaan sanojen ja sanontojen merki tystä, 

sekä laajennetaan sana- ja käsitevarastoa. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitel-

laan kertomista omin sanoin. Painotetaan kuullun tekstin ymmärtämisen taitoja ja strategioita.  Harjoitellaan tiedonetsin-

tää tekemällä havaintoja ympäristöstä, tulkitsemalla kuvia ja kertomalla havainnoista. Oppilaille luetaan ääneen vähintään 

yksi ikätasolle sopiva kokonaisteos lukukaudessa. Koulussa tulee olla eritasoisia lastenkirjoja, jotka tukevat lukemaan oppi-

mista.

S3: Oppilas osaa tuottaa ja kertoa omia tarinoitaan, esimerkiksi saduttamalla. Käsinkirjoitus, näppäintaidot sekä oikein-

kirjoitus ja tavutus kirjoitustaidon pohjana.

S4: Aloitetaan lukudiplomin tekeminen oppilaan lukutaidon kehittymisen myötä. Yhteistyö kirjaston kanssa. Tutustutaan 

oman kunnan kulttuuriperintöön: Aleksis Kiven elämä, aikakausi ja tuotanto, ikäkauden tason mukaisesti.

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T11, T13,T14 S1-S4 L1-L7

S1: Vuorovaikutustilanteiden oppimista edistetään draaman keinoin. Rohkaiseminen ja ohjaaminen oppilaskuntatyöhön. 

Draamaharjoituksissa edetään pienin askelin oppilaan yksilöllisyys huomioonottaen. Huomioidaan elekieli viestintätilan-

teissa. Kunnioitetaan toisten ajatuksia ja mielipiteitä.

S2: Tuetaan luetun ymmärtämisen ja tekstien tulkinnan strategioiden kehittymistä. Harjoitellaan ikätasoisen kuullun ja 

luetun tekstin ymmärtämistä. Sanavaraston laajentaminen. Harjoitellaan tiedonetsintää hyödyn täen tieto- ja viestintätek-

niikkaa (erilaiset oppimisympäristöt).

S3: Rohkaistaan oman mielipiteen ilmaisemiseen. Oppilas kirjoittaa lyhyitä tarinoita, esimerkiksi kuvan avulla. Vahvistetaan 

ensimmäisellä luokalla opittuja taitoja.

S4: Ohjataan vuosiluokkien 1–2 aikana lukudiplomin suorittamiseen lukutaidon kehittymisen puitteissa. Kirjojen valinta 

opettajan harkinnan mukaan. Monipuolinen yhteistyö kirjaston kanssa. Teatterivierailu tai vieraileva teatteri mahdollisuuk-

sien mukaan, oman koulun/muu paikallinen tarjonta huomioiden.
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Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen, lukuharrastuk-

sen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa. Tekstien tulkitsemisen ja tuottami-

sen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemi-

sesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S4 L1-L7

S1: Esiintymis-, keskustelu-, viestintätaitojen harjoittelu. Erilaisiin viestinnän keinoihin tutustuminen, esimerkiksi puhe-

lin, tietotekniikka ja arkielämän tilanteet. Ilmaisun perustaitojen harjoittaminen; esimerkiksi kertominen, kuuntele-

minen ja mielipiteen ilmaiseminen tilanteen vaatimalla tavalla. Ilmaisutaitojen perusharjoituksia; esimerkiksi liikkeet, 

ilmeet, eleet, puhuminen ja kuunteleminen. Asiallisen viestinnän harjoittelu. Sujuvan lukutaidon ja luetun ymmärtämisen 

varmentaminen. Lukuharrastuksen tukeminen.

S2: Tutustutaan sanaluokkiin: verbit, substantiivit, adjektiivit ja numeraalit. Synonyymit, sanonnat ja kielikuvat. Aakkosta-

minen, hakemisto ja sisällysluettelo. Erilaisiin tietolähteisiin tutustumista ja lähteen luotettavuuden arvioimista. Käytetään 

monipuolista kirjallisuutta ja mediaa. Kansanperinteeseen tutustuminen: Kalevala ja kansansadut, sekä paikalliseen perin-

teeseen tutustuminen mm. A. Kiven tekstejä soveltaen. Yhteistyö kirjaston kanssa ja mahdolliset kirjastovierailut.

S3: Oikeinkirjoitus: virke (iso alkukirjain, lopetusmerkit), pilkku luettelossa ja vierasperäisten kirjainten sekä käsialan varmen-

taminen ja näppäintaitojen harjoittelu. Eris- ja yleisnimet. Monimuotoisten tekstien tuottaminen: ajatuskartta, juonel linen 

kertomus, päiväkirja, runo ja viestit. Tuotetaan erilaisia tekstejä: esimerkiksi fi ktiivisiä tarinoita, uutisia, mielipidekirjoituksia, 

ilmoituksia, runoja.  Tekstin otsikoiminen. Huomioidaan puhutun ja kirjoitetun kielen ero. Sana- ja virketajun kehittäminen. 

Lausetyypit: toteamus-, kysymys- ja käskylauseet. Vuorosanaviivan käyttö. Äänteet ja kirjaimet: vokaalit ja konsonantit, 

pitkä ja lyhyt vokaali, diftongit, ng-äänne ja geminaatta. Yleis- ja erisnimet, yksikkö ja monikko, yhdyssanat. Iso ja pieni alku-

kirjain, lopetusmerkit ja pilkku luettelossa. Harjoitellaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä sekä arvioimaan ja muokkaamaan 

niitä. Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä ja niistä löydetyn tiedon lainaamista ja merkitsemistä.

S4: Kannustetaan oppilaita 3.-4. –luokkien lukudiplomin suorittamiseen. Valmistellaan ja esitetään pienoisnäytelmiä: 

esimer kiksi nukketeatteri-, varjo- ja esineteatteriesityksiä sekä omia näytelmiä.

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S4 L1-L7

S1: Esiintymis-, keskustelu- ja viestintätaitojen kehittäminen. Ohjataan viestintävälineiden järkevään käyttöön. Ilmaisun 

perustaitojen kehittäminen: esimerkiksi kertominen, kuunteleminen, mielipiteen ilmaiseminen tilanteen vaatimalla taval-

la. Kehitetään kokonaisilmaisun perustaitoja: äänenkäyttö, puhuminen, kuunteleminen, liikkeet, eleet, ilmeet. Esitelmien 

laatiminen, esittäminen sekä palautteen antaminen ja saaminen. Ohjataan oppilasta käyttämään tilanteisiin sopi vaa ja 

asiallista viestintää ja kielenkäyttöä. Sujuvan lukutaidon ja luetun ymmärtämisen varmentaminen. Lukuharrastuksen tuke-

minen. Harjoitellaan opiskelutekniikoiden ja luetun ymmärtämisen strategioita.

S2: Erilaisten tekstien tunnistaminen; esimerkiksi kaunokirjallisuus, runot, tietotekstit, uutiset, mielipidekirjoitukset. 

Varmen netaan sanaluokkia: verbit (taipuminen persoona- ja aikamuodoissa), substantiivit, adjektiivit, numeraalit. Tutus-

tutaan pronomineihin ja partikkeleihin. Synonyymit. Vastakohdat. Sanonnat. Kielikuvat. Harjoitellaan edelleen aakkosta-

mista sekä hakemistojen ja sisällysluetteloiden käyttämistä. Erilaisiin tietolähteisiin tutustumista ja lähteen luotettavuuden 

arvioi mista. Kirjallisuutena käytetään; esimerkiksi sadut, runot, innostava lastenkirjallisuus, lasten tietokirjallisuus ja mediat. 

Kansanperinteeseen tutustuminen, esimerkiksi Kalevalan ja kansansatujen avulla. Paikalliseen perinteeseen tutustuminen, 

mm. Aleksis Kiven tekstejä soveltaen. Yhteistyö kirjaston kanssa (kirjavinkkaukset), sekä mahdolliset kirjai lijavierailut.
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Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S4 L1-L7

S1: Esiintymis-, keskustelu- ja viestintätaitojen kehittäminen. Ohjaaminen järkevään viestintävälineiden käyttämiseen. 

Kokous käytäntöihin tutustuminen. Ilmaisun perustaitojen kehittäminen. Nonverbaalinen ilmaisu. Ohjataan oppilasta omi-

en mediakokemusten arviointiin.

S2: Sujuvan lukutaidon ja luetun ymmärtämisen sekä tulkitsemisen kehittäminen. Harjoitellaan edelleen opiskelutekniikoi-

den ja  luetun ymmärtämisen strategioita. Verbin persoona- ja aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi. Partikkelit. Nominit 

ja niiden taipuminen sijamuodoissa: nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja paikallissijat. Lauseenjäsenet: predikaatti, subjekti ja 

objekti. Harjoitellaan tiedon kriittistä arviointia: erilaisiin tietolähteisiin tutustumista sekä lähteen luotettavuuden arvioi-

mista. Lasten ja nuorten kirjallisuus, tietokirjallisuus. Kirjallisuuden lajityypit: mm. seikkailu-, jännitys- ja fantasiakirjallisuus. 

Kalevala. Aleksis Kiven tekstien käsittely luokka-asteelle soveltaen. Tutustuminen lasten- ja nuortenkirjailijoihin. Kirja- ja 

kirjailijaesitelmät. Yhteistyö kirjaston kanssa (kirjastovierailu). Mahdolliset kirjailijavierailut.

S3: Monimuotoisten tekstien tuottaminen. Lause- ja virketajun vahvistaminen. Tekstin otsikoimisen varmentaminen. Harjoi-

tellaan kappalejakoa. Erilaisten tekstien tuottaminen. Suoran ja epäsuoran kerronnan käyttäminen. Puhutun ja kirjoi tetun 

kielen ero. Näppäintaitojen vahvistaminen. Oikeinkirjoituksen varmentaminen. Varmennetaan erilaisten tieto lähteiden 

käyttöä (tekijänoikeudet). Lähdemerkintöjen käyttö. Oman ja lainatun eron sisäistäminen.

S4: Tutustuminen omaan murteeseen. Ohjataan 5.–6. -luokkien lukudiplomin suorittamiseen. Oppilaan vuorovaikutus-

taitojen kartuttaminen: monipuoliset ilmaisuharjoitukset, pienoisnäytelmän tekeminen (esimerkiksi käsikirjoitus, roolin 

esittäminen). Viestintärohkeuden ja -varmuuden vahvistaminen: esitelmä, puheen rakenne ja sen pitäminen, palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen.

S3: Monimuotoisten tekstien tuottaminen: juonellinen kertomus, tietoteksti, runo, sosiaalisen median viestit. Lause- ja 

virke tajun vahvistaminen. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuotetaan erilaisia tekstejä: esimerkiksi fi ktii-

visiä tarinoita, uutisia, mielipidekirjoituksia, ilmoituksia, runoja, sosiaalisen median viestejä. Tekstin otsikoimisen varmenta-

minen. Harjoitellaan kappalejakoa. Huomioidaan puhutun ja kirjoitetun kielen ero. Sana- ja virketajun kehittäminen. Lause-

tyypit: toteamus-, kysymys- ja käskylause. Pää- ja sivulause; alistuskonjunktiot. Vuorosanan merkitseminen (lainausmerkit). 

Yleis- ja erisnimet, yhdyssanat. Iso ja pieni alkukirjanin ja lopetusmerkit.

S4: Ohjataan oppilaita lukudiplomin suorittamiseen. Kirjavinkkaukset (oppilaat, opettajat ja kirjastohenkilökunta). 

Impro visointi ja pantomiimi. Pienoisnäytelmien valmistaminen ja esittäminen. Teatterivierailut.
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Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S4 L1-L7

S1: Viestintävarmuuden ja -rohkeuden varmistaminen. Ohjattu väitteleminen. Ilmaisun perustaitojen vahvistaminen, kehi-

tetään puhe- ja keskustelutaitoja. Hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten aiheiden käsittelyssä. Tarjotaan 

mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja koulun kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Sopivan ja asiallisen 

viestinnän ja kielenkäytön vahvistaminen. Mediakokemusten kriittinen arviointi.

S2: Sujuvan lukutaidon ja luetun ymmärtämisen sekä tekstin tulkitsemisen vahvistaminen. Syvennetään opiskeluteknii-

koiden ja luetun ymmärtämisen strategioita. Lukuharrastuksen vahvistaminen, omien lukumieltymysten ja tyylien löytä-

minen. Lukutottumusten ja -kokemusten arviointia ja vertailua. Ohjattu luetun analysoiminen. Kielen peruskäsitteiden 

vahvistaminen. Verbin persoona- ja aikamuodot (aktiivi ja passiivi), konditionaali ja imperatiivi. Partikkelit. Nominit. Sija-

muodot: nominatiivi, genetiivi, partitiivi, paikallissijat (essiivi ja translatiivi). Lauseenjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti. 

Tiedon kriittinen arviointi, yksinkertaisten lähdemerkintöjen käyttäminen. Monipuolinen kirjallisuus, lukukokemuksien 

jaka minen, medialukutaito.

S3: Tekstin tekoprosessin syventäminen: oppilas harjaantuu ja rutinoituu tuottamaan erilaisia tekstejä sekä arvioimaan 

niitä. Otsikointi, jäsennys, kappalejako. Juoni ja käännekohdat. Henkilö- ja luontokuvaus. Puhutun ja kirjoitetun kielen 

ero. Suora ja epäsuora kerronta. Käsinkirjoittamisen taidot. Näppäintaidot. Tutustutaan suomen murrealueisiin ja slangiin. 

Oman ja lainatun tekstin eron sisäistäminen.

S4: Kannustetaan lukudiplomin suorittamiseen. Omien esitysten suunnitteleminen ja esittäminen, esimerkiksi näytel-

mät, elokuva, TVT-tallenteet, oman koulun uutiset, sarjakuvat, haastattelun tekeminen, mainos. Aleksis Kivi osana nurmi-

järveläistä kulttuuria.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan 

taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa 

viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan 

mielipiteensä. 

S1 Puheviestintä-

tilanteissa 

toimiminen

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee 

mielipiteensä itselleen tutuissa viestintä-

ympäristöissä.

T2  ohjata oppilasta huomaamaan 

omien kielellisten ja viestinnällisten 

valintojensa vaikutuksia ja huomioi-

maan toisten tarpeita ryhmäviestintä-

tilanteissa.  

S1 Toiminta 

vuorovaikutus-

tilanteissa

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien 

kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa 

muunnella viestintätapaansa tilanteen 

mukaan ja pyrkii ottamaan muiden 

näkökulmat huomioon. 

T3 ohjata oppilasta käyttämään 

luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja 

esitystilanteissa, myös draaman avulla.

S1 Ilmaisukeinojen 

käyttö

Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun 

keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa 

ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen 

valmistellun puheenvuoron tai esityksen 

sekä osallistuu draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään 

myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja 

kykyä toimia erilaisissa, myös monime-

diaisissa vuorovaikutustilanteissa.

S1 Vuorovaikutus-

taitojen 

kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta 

toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

Tekstien tulkitseminen

T5  ohjata oppilasta sujuvoittamaan 

lukutaitoaan ja käyttämään tekstin 

ymmärtämisen strategioita sekä 

tarkkailemaan ja arvioimaan omaa 

lukemistaan.

S2 Tekstin-

ymmärtämisen 

perusstrategioiden 

hallinta 

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia 

tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen 

perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja 

arvioida omaa lukemistaan.

T6  opastaa oppilasta kehittämään 

monimuotoisten tekstien erittelyn, 

arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja 

laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan 

sekä edistämään  ajattelutaitojaan.

S2 Tekstien erittely ja 

tulkinta

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, 

kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten 

kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa 

käyttää tekstien tulkintataitoja oman 

ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa 

kehittämiseen. 

T7  ohjata oppilasta tiedonhankintaan, 

monipuolisten tiedonlähteiden 

käyttöön ja tiedon luotettavuuden 

arviointiin.

S2 Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys 

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan 

mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä 

tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa 

jossain määrin arvioida tietolähteiden 

luotettavuutta.
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T8  kannustaa oppilasta kehittämään 

kirjallisuudentuntemusta ja kiinnos-

tustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua 

kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä 

kohtaan, luomalla mahdollisuuksia 

myönteisiin lukukokemuksiin ja 

elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämi-

seen sekä lukukokemusten jakamiseen, 

myös monimediaisissa ympäristöissä.

S2 Lapsille ja nuorille 

tarkoitetun 

kirjallisuuden 

ja tekstien 

tuntemus ja 

lukukokemusten 

jakaminen

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta, media-

ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuk-

siaan, myös monimediaisessa ympäristössä.

Tekstien tuottaminen

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mieli-

piteitään ja vahvistamaan myönteistä 

kuvaa itsestään tekstien tuottajana.

S3 Kokemusten

ja ajatusten 

ilmaiseminen 

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan monimuotoisten tekstien 

avulla.

T10 kannustaa ja ohjata  oppilasta 

kielentämään ajatuksiaan ja harjoittele-

maan kertovien, kuvaavien, ohjaavien 

ja yksinkertaisten kantaa ottavien 

tekstien tuottamista, myös moni-

mediaisissa ympäristöissä.

S3 Oman ajattelun 

kielentäminen ja 

eri tekstilajien 

käyttö 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, 

kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaa-

ottavalle tekstille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa 

sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota 

sananvalintoihin. 

T11 ohjata oppilasta edistämään 

käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen 

sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoi-

tetun kielen ja tekstien rakenteiden ja 

oikeinkirjoituksen hallintaa.  

S3 Kirjoitustaito ja 

kirjoitetun kielen 

hallinta 

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi 

käsin ja on omaksunut tarvittavia 

näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun 

kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen 

perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä 

tuottamisessa. 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään 

tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa 

arvioida omia tekstejä, tarjota mahdol-

lisuuksia tekstien tuottamiseen yhdes-

sä,  rakentavan palautteen antamiseen 

ja saamiseen, ohjata ottamaan huomi-

oon tekstin vastaanottaja sekä toimi-

maan eettisesti verkossa yksityisyyttä 

ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

S3 Tekstien 

rakentaminen 

ja eettinen 

viestintä

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien 

tuottamisen perusvaiheita, osaa

 arvioida omia tekstejään ja tuottaa 

tekstejä vaiheittain yksin ja muiden 

kanssa sekä antaa ja vastaanottaa 

palautetta.

Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin 

loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää 

lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää 

verkossa toimimisen eettiset periaatteet. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan 

kielitietoisuuttaan, innostaa häntä 

tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä 

ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa 

käyttämään käsitteitä, joiden avulla 

kielestä ja sen rakenteista puhutaan

 ja auttaa ymmärtämään kielellisten 

valintojen vaikutuksia.

S4 Kielen tarkastelun 

kehittyminen ja 

kielikäsitteiden 

hallinta

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla 

tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää 

oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja 

kirjoittaessaan niistä.
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T14 kannustaa oppilasta laajentamaan 

tekstivalikoimaansa ja lukemaan 

lapsille ja nuorille suunnattua 

kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharras-

tukseen ja lukuelämysten jakamiseen 

ja kirjaston aktiiviseen käyttöön. 

S4 Kirjallisuuden 

tuntemus

Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille 

suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa koke-

muksiaan lukemistaan kirjoista. 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja 

kulttuurisen identiteetin rakentamises-

sa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja 

ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdol-

lisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan 

tutustumiseen sekä oman kulttuurin 

tuottamiseen.

S4 Kielitietoisuuden 

ja kulttuurin 

tuntemuksen 

kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan 

yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja

 kulttuurien välillä. 

Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta 

media- ja kulttuuritarjonnasta.  

Oppilas osallistuu omien esitysten suunnit-

teluun ja esittämiseen.

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 työ-

elämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuuden opetuksessa kannus-

tetaan elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.  

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T17 S1-S4 L1-L7

S1: Puheviestintä- ja ilmaisutaitojen kehittäminen: kirjallisuusaiheiset puhe-esitykset, esim. kirjavinkkaukset tai kirjatrailerit 

sekä monipuoliset draaman keinot oppilaiden rohkaisemisessa ja ryhmäyttämisessä (esim. draama- ja tutustumisleikit). 

Vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä kirjallisista että puhutuista teksteistä. Itsearviointitaitojen vahvis-

taminen.

S2: Yhteisten ja vapaasti valittavien kokonaisteosten eläytyvä ja analyyttinen lukeminen. Lukemaan innostaminen ja esim. 

lukudiplomin suorittamiseen kannustaminen. Kerronnan käsitteet (juoni, aihe, teema, miljöö, pää- ja sivuhenkilöt, kerto-

ja) kirjallisuuden ja elokuvan kautta. Erilaisten tieto- ja mediatekstien käyttäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen. 

Lähde kriittisen ja tekijänoikeuksia kunnioittavan ajattelun kehittäminen.

S3: Prosessikirjoittamista ja luovan kirjoittamisen harjoituksia, painotus kerronnallisuudessa ja kuvauksessa. Opiskelun 

tekstilajeja (esim. muistiinpanot, tiivistelmä, määritelmä, kuvaus, koevastaus). Tekstin rakenteet: aloittaminen ja lopettami-

nen, otsikointi, kappalejako. Erilaiset virkerakenteet (esim. suora ja epäsuora esitys). Oikeinkirjoituksen perusteet ja oman 

tekstin kielenhuolto.

S4: Innostava ja tutkiva lähestyminen kieleen: toiminnallisen kieliopin menetelmät (pelit, leikit, draamaharjoitukset) sekä 

siltojen rakentaminen äidinkielen ja vieraiden kielten oppimisen välille. Tekstilajin käsite. Faktan ja fi ktion tekstilajeja. Kirjal-

lisuuden päälajit: proosa (erityisesti nuortenkirjallisuus), lyriikkaa (perinteisen ja modernin runon erot) ja draamaa (draama-

harjoituksia). Kielen rakenteiden hahmottaminen: virke- ja lauserakenteiden tarkastelu (pää- ja sivulauseet). Keskeis ten 

kieliopillisten käsitteiden kertaus: sanaluokat. Verbien aikamuodot. Kaikki sijamuodot. Lähikirjaston tai kirjastoauton 

hyödyn täminen: eri tietolähteiden käyttäminen (opettaja, kirjaston henkilökunta, toisten oppilaiden kirjavink kaukset, kir-

jallisuusblogit ym.) itseä kiinnostavan kirjallisuuden löytämiseksi. 
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Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T17 S1-S4 L1-L7

S1: Puheviestintä- ja ilmaisutaitojen kehittäminen: puhe-esityksiä, väittely- ja keskusteluharjoituksia, kantaaottavia 

puheen vuoroja sekä niihin liittyen rakentavan palautteen antamisen keinoja; draamaharjoituksia (esim. pieniä näytelmiä 

tai videoituja kohtauksia eri genreissä) sekä erilaisten audiovisuaalisten tallenteiden tuottamista (esim. elokuvatrailerit, 

kuunnelmat, mainokset). Vaikuttaminen ja koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt: julkaistavien tekstien tuottaminen 

verkkoon, paikallismedioihin tai koulun omiin julkaisuihin (esim. blogit, vlogit, luokkalehdet); esiintymismahdollisuuksien 

hyödyntäminen mm. koulun ja lähialueen toimijoiden tilaisuuksissa (yhteistyö esim. päiväkotien ja paikallisten yritysten 

kanssa) sekä mahdollisuuksien mukaan opintoretken tai yhteistoiminnallisen projektin toteuttaminen esim. yhteistyössä 

muiden oppiaineiden tai koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

S2: Erilaisia median ja kaunokirjallisuuden tekstilajeja (mm. uutinen, mainos, mielipideteksti, arvostelu, elokuva, romaani, 

novelli, runo, näytelmä) ja niiden analysointia ja tulkintaa. Sananvapaudet osana ihmisoikeuksia ja median valta maailman-

kuvan muokkaajana. Kriittinen lukutaito: faktan ja mielipiteen erottaminen, erilaisten (erityisesti vaikuttamaan pyrki vien) 

tekstien tarkoitusperien arviointi, kielen ja kuvan keinojen ja piirteiden arviointi (retoriset keinot, esim. tuntei siin ja järkeen 

vetoaminen, varmuusasteet, asenteellisuus) ja kohderyhmän vaikutus tekstiin. Kielen kuvallisuus (esim. vertaus, metafora, 

personifi kaatio) ja erilaisia runomittoja (esim. haiku).

S3: Selkeän asiatyylin tuottaminen ja tiettyyn asiayhteyteen sopivien ilmaisutapojen löytäminen (puhe- ja yleiskielen erot, 

lauseenvastikkeet, lyhenteet ja numeroilmaisut, vierassanojen oikeinkirjoitus). Monenlaisten kirjoitettujen ja audiovisuaa-

listen tekstien tuottamista (esimerkiksi uutinen, mainos, mielipideteksti, arvostelu, novelli, runo), erityisesti pohtivat ja kan-

taaottavat tekstit. Oman tekstin kielenhuoltotaitojen syventäminen (mm. kongruenssi). Luovan kirjoittamisen harjoituksia.

S4: Kaunokirjallisuuden hyödyntäminen kulttuurisen tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattajana. Yhteistyö muiden oppi-

aineiden kanssa (esim. historian maailmansotajakson yhteydessä sotakirjallisuutta, maantieteen kanssa yhteistyössä eri 

kulttuurien kirjallisuutta). Kaunokirjallisuuden ja elokuvan genrejä: kauhu, scifi , fantasia, rikos- ja rakkauskirjallisuus sekä 

genrekirjallisuuden lukemista. Mediakulttuuriin tutustuminen monipuolisesti median eri tekstilajien kautta. Kielen sävyjen 

tarkasteleminen ja uusien termien oppiminen: kaikki modukset ja kaikki lauseenjäsenet.

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T17 S1-S4 L1-L7

S1: Puheviestintä- ja ilmaisutaitojen kehittäminen: havainnollisen puhe-esityksen pitäminen (esim. kirjallisuusesitelmä); 

syvällisen ja analyyttisen keskustelun taitojen kehittäminen kulttuuri- ja kieliaiheiden käsittelyn yhteydessä. Mahdolli-

suuksien mukaan teatterikokemusten hankkiminen koulun ulkopuolella esim. hyödyn täen paikallista ja lähialueen teatte-

ritarjontaa.

S2: Kaunokirjallisuuden painopiste nuortenkirjallisuudesta yleiseen kirjallisuuteen: useiden kokonaisteosten lukeminen, 

romaani, novelli, runo, näytelmä sekä ainakin yhden kotimaisen kirjallisuuden kaanoniin kuuluvan teoksen lukeminen. 

Klassikon käsite ja klassikkoteosten tuntemisen merkitys myös oman kulttuurisen lukutaidon kannalta. Analyyttisen luke-

misen taidot: luettujen kaunokirjallisten tekstien tarkasteleminen analyyt tisesti kirjallisuuden käsitteistöä hyödyntäen 

(esim. kirjallisuusessee, novellianalyysi, kirjallisuuskeskustelut): luetun sitominen laajempaan kulttuuriseen kontekstiin 

(esim. kirjallisuushistorialliseen aikakauteen) ja erilaisten tietolähteiden ja taustatekstien (esim. tietokirjallisuuden) hyö-

dyntäminen kirjallisuutta tulkitessa. Luettuun eläytyminen draamaharjoitteiden ja audiovisuaalisen tuottamisen avulla.

S3: Selkeän yleiskielen ja asiatyylin hallinta. Lähdetekstin käyttö oman tekstin pohjana ja sen osana (referointi, viittaami-

nen). Pohtiva esseemuotoinen teksti. Laaja, kirjallisuusaiheinen lopputyö (esim. kirjallisuusportfolio tai -tutkielma), jossa 

oppilas osoittaa hallitsevansa äidinkielen keskeiset osa-alueet: ymmärtävä, analyyttinen ja tulkitseva lukeminen, aineisto-

pohjainen kirjoittaminen, selkeä ja oikeakielinen asiatyyli sekä luova kirjoittaminen.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta laajentamaan 

taitoaan toimia tavoitteellisesti, 

motivoituneesti, eettisesti ja rakenta-

vasti erilaisissa viestintäympäristöissä 

S1 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

viestintä-

ympäristöissä

Oppilas osaa toimia tavoitteen 

mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä 

ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä 

muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla 

oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolista-

maan ryhmäviestintätaitojaan ja 

kehittämään taitojaan perustella 

näkemyksiään sekä kielellisiä ja 

viestinnällisiä valintojaan

S1 Vuorovaikutus 

ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja 

perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa 

toisten näkemykset huomioon ja tekee 

yhteistyötä heidän kanssaan vuoro-

vaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan 

kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa 

viestintä- ja esitystilanteissa, myös 

draaman keinoin.

S1 Kokonaisilmaisun 

ja esiintymisen 

taidot

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää 

tavoitteen ja tilanteen mukaisesti 

kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa 

esittää sekä spontaanin että valmistellun 

puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa 

esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää 

joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään 

viestijäkuvaansa niin, että hän oppii 

havainnoimaan omaa viestintäänsä, 

tunnistamaan vahvuuksiaan sekä 

kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 

monimediaisissa 

viestintäympäristöissä.

S1 Vuorovaikutus-

taitojen 

kehittäminen

Oppilas osaa arvioida omia vuoro-

vaikutustaitojaan saamansa palautteen 

pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehittämään 

tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä, 

tulkinnassa ja analysoimisessa 

tarvittavia strategioita ja metakognitii-

visia taitoja sekä taitoa arvioida oman 

lukemisensa kehittämistarpeita.

S2 Tekstin-

ymmärtämisen 

strategiat 

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtä-

misen strategioita itsenäisesti. 

Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan 

ja nimetä kehittämiskohteita.

S4: Suomen kielitilanteeseen tutustuminen. Oman kieli-identiteetin hahmottaminen ja havaintojen tekeminen oman kou-

lun ja lähiympäristön eri kielistä. Kielten sukulaisuussuhteet, suomen sukukielet ja suomen kielen vaihtelu (puhe- ja yleis-

kielen erot, murteet, slangi, sosiaalisen median kieli). Suomen kielen vaiheet ja kielen ohjailun periaatteet. Suomen kielen 

ominaispiirteet (äänne-, muoto- ja lauserakenteet). Kielten vaiku tus toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. Kulttuurin käsite 

ja sen eri ilmenemismuotoja: kansanperinne, Kale vala ja kalevalamittainen runous; kulttuuriset myytit, symbolit ja stereo-

typiat; intertekstuaalisuus kuva- ja sana taiteessa; suomalainen kulttuuri osana monikulttuurista maailmaa. Kirjallisuuden 

keskeiset tyylivirtaukset. Suomalaisen ja yleisen kirjallisuuden vaiheet. Aleksis Kiven merkitys suomalaiselle kulttuurille ja 

nurmijärveläiselle paikallisidentiteetille: mahdollisuuksien mukaan opintoretki Palojoelle Aleksis Kiven syntymäkotiin ja 

tutustuminen Kiven tekstien näyttämösovituksiin. Mahdollisuuksia tuottaa itse kulttuuria. 
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T6 tarjota oppilaalle monipuolisia 

mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita 

ja arvioida monimuotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja mediatekstejä 

S2 Tekstimaailman 

monipuolistuminen 

ja monilukutaito

Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti 

erityyppisiä, monimuotoisia ja myös 

itselleen uudenlaisia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään 

erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, 

harjaannuttaa oppilasta tekemään 

havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan 

niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 

käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja 

laajentamaan sana- ja käsitevarantoa.

S2 Tekstien erittely 

ja tulkinta

Oppilas osaa tarkastella tekstejä 

kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa 

kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa 

ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä tarkoituksen-

mukaisia käsitteitä käyttäen.

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia 

tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään 

taitoaan arvioida erilaisista lähteistä 

hankkimaansa tietoa ja käyttämään 

sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

S2 Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun 

keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja 

miten tietoa voidaan hakea. 

Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyt-

tä ja lähteiden luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan 

kiinnostusta itselle uudenlaisia 

fi ktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilaji-

tyyppejä kohtaan ja monipuolistamaan 

luku-, kuuntelu- ja katselukokemuk-

siaan ja niiden jakamisen keinoja sekä  

syventämään ymmärrystä fi ktion 

keinoista. 

S2 Fiktiivisten 

tekstien erittely 

ja tulkinta ja 

lukukokemusten 

jakaminen

Oppilas osaa tulkita fi ktiivisiä tekstejä, 

käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan 

teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin 

kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilan-

teeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja 

katseltavaa. 

Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa 

lukukokemuksiaan. 

Tekstien tuottaminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamal-

la monimuotoisia tekstejä sekä auttaa 

oppilasta tunnistamaan omia vahvuuk-

siaan ja kehittämiskohteitaan tekstin 

tuottajana.

 S3 Ajatusten 

ilmaiseminen, 

tekstimaailman 

monipuolistuminen 

ja monilukutaito 

Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen 

uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja 

ja keinoja tuottaa tekstiä ja 

ilmaista näkemyksiään. 

Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuot-

tajana. 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia 

tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia 

ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia 

tekstejä, myös monimediaisissa 

ympäristöissä, ja auttaa oppilasta 

valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja 

tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

S3 Tekstilajien 

hallinta

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, 

kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja 

kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyy-

pillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan 

tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota 

oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä 

yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista 

oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja 

ottaa vastaan palautetta sekä arvioida 

itseään tekstin tuottajana.

S3 Tekstien 

tuottamisen 

prosessien 

hallinta 

Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen 

prosessin vaiheita ja osaa työskennellä nii-

den mukaisesti sekä yksin että 

ryhmässä. 

Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta 

teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuot-

tamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittä-

miskohteita.



78

T13 ohjata oppilasta edistämään 

kirjoittamisen sujuvoittamista ja 

vahvistamaan tieto- ja viestintä-

teknologian käyttötaitoa tekstien 

tuottamisessa, syventämään 

ymmärrystään kirjoittamisesta 

viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen 

hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun 

kielen konventioista. 

S3 Kirjoitetun kielen 

konventioiden 

hallinta ja

kirjoitustaito

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perus-

rakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä 

ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaes-

saan ja muokatessaan. 

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvista-

maan tiedon hallinnan ja käyttämisen 

taitoja ja monipuolistamaan lähteiden 

käyttöä ja viittaustapojen hallintaa 

omassa tekstissä sekä opastaa oppi-

lasta toimimaan eettisesti verkossa 

yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunni-

oittaen.

S3 Tiedon esittäminen, 

hallinta ja 

eettinen viestintä

Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään 

muualta hankittua tietoa. 

Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, 

tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää 

lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa 

merkitä lähteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 ohjata oppilasta syventämään 

kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan 

kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta 

tunnistamaan kielen rakenteita, eri 

rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 

ymmärtämään kielellisten valintojen 

merkityksiä ja seurauksia.

S4 Kielitietoisuuden 

kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla tekstien  kielellisiä 

ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden mer-

kityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien 

välisiä eroja. 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan 

kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, 

tutustuttaa häntä kirjallisuuden 

historiaan ja nykykirjallisuuteen, 

kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa 

häntä pohtimaan kirjallisuuden ja 

kulttuurin merkitystä omassa 

elämässään, tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia luku- ja muiden 

kulttuurielämysten hankkimiseen 

ja jakamiseen.

S4 Kirjallisuuden 

tuntemuksen,  

kulttuuri-

tietoisuuden ja 

lukuharrastuksen 

kehittyminen 

Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin mo-

nimuotoisuutta sekä osaa kuvata 

omia kulttuurikokemuksiaan. 

Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja 

suomalaisen kulttuurin juuria.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on 

lukenut sovitut kirjat.

T17 ohjata oppilas tutustumaan 

Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen 

monimuotoisuuteen, suomen kielen 

taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilas-

ta pohtimaan äidinkielen merkitystä 

sekä tulemaan tietoiseksi omasta 

kielellisestä ja kulttuurisesta identitee-

tistään sekä innostaa oppilasta aktiivi-

seksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja 

tekijäksi.

S4 Kielen 

merkityksen 

ja aseman 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä 

ja kulttuurista monimuotoi suutta.

Oppilas osaa kuvailla äidinkielten 

merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja ase-

maa muiden kielten joukossa.
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Läroämnets uppdrag samt målen för lärmiljöer och 

arbetssätt, handledning, diff erentiering och stöd samt 

bedömning av lärandet, som är inskrivna under rubri-

ken Modersmål och litteratur, gäller för alla lärokurser 

inom läroämnet modersmål och litteratur, alltså även 

för lärokursen svenska och litteratur.

Lärokursens särskilda uppdrag

Svenska språket är det ena av Finlands två national-

språk och lärokursen i svenska och litteratur under-

visas i samma omfattning och med samma mål och 

innehåll som lärokursen fi nska och litteratur, dock 

med vissa mindre avvikelser som beror på språkliga 

och kulturella särdrag. Läroämnets centrala kulturbä-

rande uppdrag i de svenska skolorna i Finland är även 

viktigt att betona. Elevernas skolspråk och språkmed-

vetenhet ska kontinuerligt stödjas, parallellt med att 

fl erspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas 

varierande språkbakgrund ska uppmärksammas och 

beaktas i undervisningen i modersmål och litteratur 

och även i alla övriga läroämnen. 

Lärmiljöer och arbetssätt

Lärmiljön ska utgöra en mångsidig text- och språk-

miljö. Det ska fi nnas god tillgång till litteratur och 

olika slags texter som intresserar eleverna. Eleverna 

ska självständigt och tillsammans få producera texter 

som publiceras i klassen och i andra bekanta miljöer. 

Språket ska undersökas genom lek, till exempel med 

hjälp av roll-, drama- och teaterlekar. De olika delom-

rådena ska integreras i undervisningen så att eleverna 

tillägnar sig olika färdigheter i läroämnet samtidigt 

som de lär sig att gestalta olika företeelser språkligt.  

 Genom att bekanta sig med skolbiblioteks- eller 

närbiblioteksverksamheten och med olika kultur-

evenemang för barn utvidgas lärmiljön till områden 

utanför klassrummet. Den kulturella mångfalden i 

närmiljön och medierna ska också utnyttjas. Under-

visningen ska fokusera på att dela upplevelser och 

öva färdigheter tillsammans och individuellt, också 

med hjälp av digitala verktyg. Drama ska integreras 

i litteraturundervisningen och i andra läroämnen, till 

exempel musik, gymnastik, omgivningslära.

Handledning, diff erentiering och stöd

Målet är att stödja elevens språkliga utveckling samt 

inlärningen av läs- och skrivfärdigheter i samarbete 

med hemmen. Det är viktigt att identifi era språksvå-

righeter vad gäller tal, läsning eller skrivning och att 

erbjuda stöd så tidigt som möjligt. Läraren ska visa 

hur man läser och förstår ord, meningar och texter och 

skriver på olika sätt. Eleven uppmuntras att använda 

medier på ett mångsidigt och tryggt sätt. Språkligt 

begåvade elever ska erbjudas mera utmanande upp-

gifter, material och textmiljöer. Alla elever oavsett kön 

ska stödjas så att de hittar texter och arbetssätt som 

intresserar dem.

Bedömning av elevens lärande

Bedömningen ska handleda och sporra eleverna. Ge-

nom att diskutera med eleverna och genom att ge 

och ta emot respons styr läraren såväl hela undervis-

ningsgruppen som den enskilda elevens lärande och 

framsteg. I årskurs 1–2 är utgångspunkten och målet 

för bedömningen av lärandet att ge en helhetsbild 

av elevens språkliga utveckling inom alla målområ-

den.  

 Genom den respons som baserar sig på bedöm-

ningen ska elevens kommunikativa färdigheter, ver-

bala uttrycksförmåga samt utvecklingen av grund-

läggande läs- och skrivfärdigheter beaktas. Genom 

respons som baserar sig på utvärdering av elevens 

språkliga utveckling ska eleven få information om 

sina språkliga styrkor och om hur de språkliga och 

kommunikativa färdigheterna har utvecklats. Eleven 

ska också få mångsidig feedback om hur hen förstår 

och använder språket, uttrycker sig, deltar i diskus-

sioner och tolkar och producerar texter. Det är viktigt 

med uppmuntrande respons inom de olika färdig-

hetsområdena.   

 Eleven ska uppmuntras att observera sina egna 

modersmålskunskaper och vårdnadshavarna ska ges 

tillräcklig information om hur deras barns språkliga 

färdigheter, inklusive läs- och skrivfärdigheter, ut-

vecklas.

Svenska och litteratur
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 Centrala föremål för bedömningen och responsen 

med tanke på lärprocessen inom alla lärokurser i läro-

ämnet modersmål och litteratur är följande

■ framsteg i förmågan att uttrycka sig och 

 kommunicera samt att utveckla ordförrådet

■ framsteg i läsfärdigheten, textförståelsen och 

 läsintresset

■ framsteg i förmågan att producera texter, 

 speciellt att skriva för hand och använda 

 tangentbord

■ framsteg i förmågan att förstå språk och kultur,  

 speciellt då det gäller att refl ektera över 

 vardagsspråket och ords betydelser.

Svenska och litteratur i årskursen 1

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M14 I1-I4 L1-L5, L7

M1: Sträva efter att kommunikationen i lärsituationerna sker på svenska.

M4: Aktivt introducera olika språkvarieteer och visa eleven på språkliga skillnader i svenskan.

M13: Eleverna erbjuds bokprat på svenska.

I1: Eleverna får ord och uttryck för det som de upplever i sin vardag både innanför och utanför skolan. Eleverna ska akti veras 

till att använda språket i olika situationer. Olika språkvarieteter introduceras och man visar eleven på språkliga skillnader 

i svenskan. Med varierande lärmiljöer övar sig eleverna att använda ett varierande språk. I mån av möjlighet bör eleverna 

vistas i miljöer där man använder svenska. Samarbetet inom Nätverket Vi10 ger eleverna möjlighet att kommu nicera med 

jämnåriga på svenska.

I2: Eleverna ges tid för läsande och högläsning även under skoldagen. Ljudböcker är ett bra komplement till högläsning. 

Eleverna lär sig hitta litteratur och läsupplevelser från fl era olika källor, tex digitala bibliotek.

I3: Eleverna arbetar fram gemensamma texter och följer upp hur texten föds. Eleverna använder sig av olika slags medier 

i informationssökning. Eleverna får tex via skolans webbsida, Nätverket Vi10, föreställningar och utställningar publicera 

texter för publik.

I4: Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under kulturdagar som arrangeras i samar-

bete med de andra skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig med traditionella och klassiska svenskspråkiga 

barnböcker. De kommunala biblioteken har en mycket begränsat utbud av svensk litteratur. Eleverna får bekanta sig med 

digitala bibliotek såsom e-skolan.

I årskurserna 1–2 är det speciellt viktigt att eleverna lär sig grundläggande läs- och skrivfärdighet, och att de kom-

municerar genom många olika uttryckssätt och lär sig att lära. Undervisningens syfte är att väcka intresse för språk 

och kommunikation och för att producera och tolka olika slag av texter.

Svenska och litteratur i årskursen 2

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M14 I1-I4 L1-L5, L7

M1: Kommunikationen i undervisningssituationen sker på svenska

M4: Aktivt introducera olika språkvarieteer och visa eleven på språkliga skillnader i svenskan.

I1: Eleverna får ord och uttryck för de som de upplever i sin vardag både innanför och utanför skolan. Eleverna ska aktiveras 

till att använda språket i olika situationer. Med varierande lärmiljöer övar sig eleverna att använda ett varierande språk. I 

mån av möjlighet bör eleverna vistas i miljöer där man använder svenska. Samarbetet inom Nätverket Vi10 ger eleverna 

möjlighet att kommunicera med jämnåriga på svenska. Modersmålet kan lätt integreras i andra ämnen t.ex. genom dra-

matisering och litteratur.
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Svenska och litteratur i årskursen 3

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M15 I1-I4 L1-L7

I1: Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också 

kring aktuella frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa kommunikationssituationer övar elev-

erna sig i att tolka från fi nska till svenska. Skolanbjuder in svensktalande personer utifrån och söker sig aktivt till svensksprå-

kiga miljöer för att gereleverna möjlighet att aktivt kommunicera på svenska. Eleverna ges möjlighet att delta i Nätverket 

V10:s årligt återkommande kulturdagar.

I2: Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna 

ges möjlighet till bokprat på svenska.

I3: Modersmålet integreras i alla ämnen. Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan fi nlandssvenskt och rikssvenskt 

uttryckssätt.De uppmärksammas också på fi nlandismer och att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av fi n-

skan och svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna texter för större publik i samma åldersamt 

refl ekterar kring andra elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller grupp där alla är aktiva.Eleverna 

uppmuntras att publicera sina texter tex på nätet.

I4: Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergs-

dagen). Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under kulturdagar somarrangeras i sam-

arbete med de andra skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig med traditionella och klassiska svenskspråkiga 

barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med svenskspråkiga 

miljöer inom landet.Eleverna använder digitala bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet till bokprat 

på svenska. Eleverna kan delta i samarbete med kommunens fi nskspråkiga skolor, så att bägge språken och kulturerna 

möts.

I årskurserna 3–6 är det specifi ka uppdraget för undervisningen i svenska och litteratur att befästa elevens kom-

munikativa färdigheter, förmåga att lär sig, läsintresse och en fl ytande läs- och skrivfärdighet. I funktionella sam-

manhang, då eleverna tolkar och producerar texter, övar de sig även i att laborera med språkliga strukturer och lit-

teratur ur olika perspektiv. Eleverna läser allt längre texter och hela verk och delar med sig av sina läserfarenheter.

I2: Eleverna ges tid för läsandet och högläsning även under skoldagen. Ljudböcker är ett bra komplement till högläsning. 

Eleverna lär sig hitta litteratur och läsupplevelser från fl era olika källor. E-skolan, en läsande klass, att skriva sig till läsning 

och liknande projekt sätter skolorna in i verksamhetsplanen.

I3: Eleverna uppmanas att producera texter i par. Klassen arbetar fram gemensamma texter och följer upp hur texten föds 

(jämför med LTG-metoden och ASL-metoden). Eleverna får via Nätverket Vi10 producera texter för publik i olika former t.ex. 

via digitala medier.

I4: Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under kulturdagar som arrangeras i samar-

bete med de andra skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig med traditionella och klassiska svenskspråkiga 

barnböcker. De kommunala biblioteken har en mycket begränsat utbud av svensk litteratur. Eleverna får bekanta sig med 

digitala bibliotek såsom e-skolan. (http://www.e-skolan.fi /om/)
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Svenska och litteratur i årskursen 4

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M15 I1-I4 L1-L7

I1: Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också 

kring aktuella frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa kommunikationssituationer övar elever-

na sig i att tolka från fi nska till svenska. Skolan bjuder in svensktalande personer utifrån och söker sig aktivt till svensksprå-

kiga miljöer för att gereleverna möjlighet att aktivt kommunicera på svenska. Eleverna ges möjlighet att delta i Nätverket 

V10:s årligt återkommande kulturdagar.

I2: Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna 

ges möjlighet till bokprat på svenska.

I3: Modersmålet integreras i alla ämnen. Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan fi nlandssvenskt och rikssvenskt 

uttryckssätt.De uppmärksammas också på fi nlandismer och att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av fi n-

skan och svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna texter för större publik i samma åldersamt 

refl ekterar kring andra elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller grupp där alla är aktiva.Eleverna 

uppmuntras att publicera sina texter tex på nätet.

I4: Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Rune-

bergsdagen). Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under kulturdagar som arrangeras i 

samarbete med de andra skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig medtraditionella och klassiska svenskspråki-

ga barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med svenskspråkiga 

miljöer inom landet. Eleverna använder digitala bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet till bokprat 

på svenska. Eleverna kan delta i samarbete med kommunens fi nskspråkiga skolor, så att bägge språken och kulturerna 

möts.

Svenska och litteratur i årskursen 5

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M15 I1-I4 L1-L7

I1: Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. Eleverna ges rikligt med tid för diskussioner också 

kring aktuella frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk.Under vissa kommunikationssituationer övar elev-

erna sig i att tolka från fi nska till svenska. Skolanbjuder in svensktalande personer utifrån och söker sig aktivt till svensksprå-

kiga miljöer för att ger eleverna möjlighet att aktivt kommunicera på svenska. Eleverna ges möjlighet att delta i Nätverket 

V10:s årligt återkommande kulturdagar.

I2: Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för högläsning och egetläsande på skoltid. Eleverna 

ges möjlighet till bokprat på svenska.

I3: Modersmålet integreras i alla ämnen. Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan fi nlandssvenskt och rikssvenskt 

uttryckssätt. De uppmärksammas också på fi nlandismer och att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av fi n-

skan och svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna texter för större publik i samma ålder samt 

refl ekterar kring andra elevers texter. Eleverna uppmanas att producera texter i par eller grupp där alla är aktiva. Eleverna 

uppmuntras att publicera sina texter tex på nätet.

I4: Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergs-

dagen). Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under kulturdagar somarrangeras i sam-

arbete med de andra skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig medtraditionella och klassiska svenskspråkiga 

barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med svenskspråkiga 

miljöer inom landet. Eleverna använder digitala bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet till bokprat 

på svenska. Eleverna kan delta i samarbete med kommunens fi nskspråkiga skolor, så att bägge språken ochkulturerna 

möts.
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Svenska och litteratur i årskursen 6

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M15 I1-I4 L1-L7

I1: Eleverna sporras till att kommunicera på skolans undervisningsspråk. Eleverna ges rikligt medtid för diskussioner också 

kring aktuella frågor. Eleverna uppmuntras att undvika blandat språk. Under vissa kommunikationssituationer övar elever-

na sig i att tolka från fi nska till svenska. Skolan bjuder in svensktalande personer utifrån och söker sig aktivt till svensksprå-

kiga miljöer för att ger eleverna möjlighet att aktivt kommunicera på svenska. Eleverna ges möjlighet att delta i Nätverket 

Vi10:s årligt återkommande kulturdagar.

I2: Eleverna lär sig använda digitala svenska medier. Eleverna ges tid för högläsning och eget läsande på skoltid. Eleverna 

ges möjlighet till bokprat på svenska.

I3: Modersmålet integreras i alla ämnen. Eleverna uppmärksammas på skillnaderna mellan fi nlandssvenskt och rikssvenskt 

uttryckssätt.De uppmärksammas också på fi nlandismer och att se skillnader i språkstrukturer ochuppbyggnaden av fi n-

skan och svenskan.Via Nätverket Vi10:s samarbete producerar eleverna egna texter för större publik i samma åldersamt 

refl ekterar kring andra elevers texter.Eleverna uppmanas att producera texter i par eller grupp där alla är aktiva.

I4: Alla elever ges möjlighet att delta i skolans kulturproduktion (t.ex. Svenska dagen, Lucia,Topeliusdagen och Runebergs-

dagen). Eleverna får bekanta sig med det nationella svenska kulturutbudet också under kulturdagar somarrangeras i sam-

arbete med de andra skolorna inom Nätverket Vi10. Eleverna bekantar sig med traditionella och klassiska svenskspråkiga 

barnböcker. Eleverna tar del av utbudet i NätverketVi10:s kulturstig. Eleverna bör också bekanta sig med svenskspråkiga 

miljöer inom landet.Eleverna använder digitala bibliotek och digitala svenskspråkiga medier. De ges möjlighet till bokprat 

på svenska. Eleverna kan delta i samarbete med kommunens fi nskspråkiga skolor, så att bägge språken ochkulturerna 

möts.
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppi-

misympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, 

ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi 

koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 

-oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mu-

kaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan 

tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maa-

hanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. 

(Valtioneuvoston asetus 422/2012) Tämän oppimää-

rän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieli-

yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset 

valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyri-

tään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa ha-

kea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi 

erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä teks-

tejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyösken-

telyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kieli-

taidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen 

kehittymistä.

 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 

erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyy-

den kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjo-

ta välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. 

Yhteis työssä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä 

muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä 

ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan 

kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurises-

ti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskun-

nassa. 

 Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä 

ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana 

ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset teksti-

lajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muo-

toja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analy-

soimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön 

osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhu-

minen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ym-

märtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivou-

tuvat toisiinsa. 

 Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielä-

män konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun 

kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden 

sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä 

ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuk-

sessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaa-

mia kieliä.

 Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä 

-oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opet-

tajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä 

koskevista valinnoista. (Perusopetuslaki 628/1998, 

30§) Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkau-

den ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnas-

sa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten 

soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. (Perus-

opetuslaki 628/1998, 3§) Oppilas voi opiskella suomi 

toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen 

äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänel-

lä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tar-

peen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat 

näkökulmat: 

■ oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on 

puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla, 

jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä 

yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimi-

seen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyös-

kentelyssä tai

■ oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edelly-

tyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiske-

luun.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus



85

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjal-

lisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suo-

mea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osit-

tain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. 

Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan op-

pimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppi-

laan 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. Tarvit-

taessa laaditaan oppimissuunnitelma. 

 Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti eri-

laisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon 

monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ul-

kopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen 

kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä 

on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen 

opiskeluun.

 Oppilaalle, joka opiskelee suomea toisena kielenä, 

laaditaan suunnitelma S2-oppilaan opetuksen järjes-

tämiseksi yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa 

kanssa. Mikäli oppilas tarvitsee muusta kuin kielitai-

dosta johtuvaa tehostettua tai erityistä tukea, hänelle 

voidaan lisäksi laatia oppimissuunnitelma tai henki-

lökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suun-

nitelma HOJKS. Oppilaan S2-suunnitelman sisältö on 

kirjattu S2-oppimäärän kuvaukseen. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 LI, L2, L4, L5, L6, L7

S1: Ääntämisen, kysymisen, vastaamisen, pyytämisen, keskustelun jatkamisen, kohteliaan puhetavan harjoittelua. Omista 

kokemuksista ja tunteista kertomista, mielipiteen ilmaisemista, ajan ilmaisemista kerronnassa. Satujen, tarinoiden, lorujen, 

tietotekstien ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua mm. draamatyöskentelyn keinoin. 

S2: Lukemisen opettelua ja harjoittelua: äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki. Sana- ja käsitevaraston laajentamis-

ta mm. kuvien, lastenkirjojen, yksinkertaisten tieto- ja mediatekstien avulla. Luetun ymmärtämisen harjoittelua, yhteisten 

ja oman taitotason ja kiinnostuksen mukaisten tekstien lukemista ja keskustelua luetusta.

S3: Tavujen, sanojen ja virkkeiden kirjoittamista käsin ja näppäimin. Harjoitellaan kiinnittämään huomiota vokaalien ja kon-

sonanttien keston vaihteluun, käyttämään isoa alkukirjainta erisnimissä ja virkkeen alussa.

S4: Kirjastoon tutustuminen, harjoitellaan etsimään omalle ikä- ja taitotasolle sopivaa luettavaa, katseltavaa ja kuunnel-

tavaa. Eri kulttuurien tarinoihin, leikkeihin ja juhliin tutustumista. Ohjataan havainnoimaan eri kieliä ja puhetapoja, kan-

nustetaan oman ja toisten oppilaiden kulttuurin ja äidinkielen arvostamiseen monikulttuurisessa kouluyhteisössä. Pieniä 

tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä.

S5: Tuetaan löytämään omat vahvuudet kielenkäyttäjänä ja hyödyntämään omaa äidinkieltä oppimisen tukena.

Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa 

sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnos-

tusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen. 
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 LI, L2, L4, L5, L6, L7

S1: Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä arjen kielenkäyttötilanteissa ja opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri 

tilanteissa.

S2: Lukemaan oppimista ja tekstin ymmärtämistä (teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain, 

äänne). Ajan, järjestyksen ja paikan ilmaiseminen kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Kerronnan peruskäsitteiden tunnista-

minen: päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika, juoni.

S3: Eri tekstilajien ja niiden piirteiden tunnistamista ja niiden tuottamisen harjoittelua.

S4: Eri oppiaineiden teksteihin tutustumista. Harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

S5: Tarjotaan malleja koulutyöskentelyn kielenkäyttötilanteista. Tuetaan oppilasta löytämään omat vahvuutensa kielen-

käyttäjänä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1,L2,L4,L5,L6,L7

S1: Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden kertomista sekä jokapäiväisiin vuorovaikutustilanteisiin liit-

tyviä fraaseja. Osallistutaan oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoimintaan.

S2: Harjoitellaan ikä- ja taitotasolle sopivan kaunokirjallisuuden ja mediatekstien sujuvaa lukemista. Tutustutaan kirjalli-

suuden peruskäsitteisiin. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä luokitellaan sanoja (substantiivit, adjektiivit, verbit).

S3: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista ja oikeinkirjoituksen perusasioita omassa tekstissä. Harjoitellaan erilaisten lauseiden 

ja virkkeiden kirjoittamista (lausetyypit, virkerajan hahmottaminen).

S4: Luetaan yhdessä ja yksin ikä- ja taitotasolle sopivaa kirjallisuutta ja keskustellaan luetusta. Tutustutaan las ten maa-

ilmaan liittyvään kansanperinteeseen. Ohjataan aktiiviseen kirjaston käyttöön. Kannustetaan oppi lasta lukemaan myös 

omalla äidinkielellään. Ohjataan arvostamaan monikielisyyttä. 

S5: Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja käyttöä.

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustaidon ja 

vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito 

ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja 

kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1,L2,L4,L5,L6,L7

S1: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua eri aiheiden ja tekstien pohjalta. Harjoitellaan ajan ilmaisemis-

ta, epäsuoraa esitystä ja toisen puheeseen viittaamista.

S2: Harjoitellaan sujuvaa lukemista. Tutkitaan, eritellään ja vertaillaan eri tekstilajien (kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja 

kantaaottavien) kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.  Harjoitellaan käyttämään sopivia lukustrategioita, hahmottamaan virk-

keen osien suhteita ja avaamaan lauseenvastikerakenteita. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, 

synonyymien, kielikuvien, käsitteiden ja sanontojen merkityksiä. Luokitellaan sanoja ja opitaan sanaluokkia (prono minit ja 

numeraalit).
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1,L2,L4,L5,L6,L7

S1: Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja perustelua. Harjoitellaan keskustelua erilaisista aiheista sekä rakentavan 

palautteen antamista ja vastaanottamista.

S2: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden sekä tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista. Opetellaan hahmottamaan pää- ja 

sivulauseita. Tutkitaan tutuimpien sijamuotojen merkitystä eri yhteyksissä. Kerrataan sanaluokat ja opitaan, miten verbit 

ilmaisevat tekijää ja aikaa.

S3: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kirjoittamista. Opetellaan 

oman tekstin otsikointia ja jaksottamista sekä oikeinkirjoitusta. Kannustetaan käyttämään moni puolista ja tekstilajille omi-

naista sanastoa. Harjoitellaan prosessikirjoittamista, annetaan ja vastaanotetaan vertaispalautetta. 

S4: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan. 

S5: Innostetaan oppilasta aktiiviseen kirjaston käyttöön. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan kuuluvaan kansanperin-

teeseen. Opetellaan löytämään tekstin ja kappaleiden ydinajatus. Harjoitellaan tiedonhankintaa yksin ja ryhmässä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1,L2,L4,L5,L6,L7

S1: Ohjataan rakentavaan ja puhekumppaneita kuuntelevaan ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen.

S2: Harjoitellaan tiedon luotettavuuden arviointia. Luokitellaan sanoja ja opetellaan verbien persoona- ja aika muotoja.

S3: Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien (muistiinpanot, tiivistäminen, koevastaus) kirjoittamista.

S4: Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin. Tutkitaan puhutun ja kirjoitetun suomen eroja.

S5: Luetaan eri oppiaineiden tekstejä ja etsitään niille tyypillisiä kielellisiä piirteitä. Harjoitellaan tärkeiden käsitteiden ja 

ilmausten tunnistamista ja käyttöä. Harjoitellaan tiedonhankintaa itsenäisesti ja ryhmässä ja opetellaan toimimaan tekijän-

oikeuksia kunnioittaen.

S3: Harjoitellaan tekstin sujuvaa kirjoittamista, tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja (ot-

sikointi, oikeinkirjoitussopimukset). Opetellaan ikäkaudelle sopivien tekstien suunnittelua ja tuottamista ja eri tekstilajeille 

tyypillisiä kieliopillisia rakenteita ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa.

S4: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, kuultuja ja luettuja tekstejä ha-

vainnoimalla. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin.

S5: Opetellaan tekstien ydinajatusten löytämistä. Harjoitellaan sanakirjan käyttöä ja tiedonhankintaa yksin ja ryhmässä.
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan 

päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
 

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan

 ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista 

mielipiteensä ja toimia rakentavasti 

koulun ja muun arjen vuorovaikutus-

tilanteissa. 

S1 Vuorovaikutus-

taidot ja ilmaisu-

varanto 

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutus-

tilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan sekä 

keskustelee ja työskentelee erilaisten aihe-

piirien ja tekstien pohjalta.

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan 

kasvokkaisen vuorovaikutuksen, 

opetuspuheen ja kuultujen tekstien 

kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Tekstien 

ymmärtäminen ja 

vuorovaikutuksessa 

toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja 

muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe 

on ennestään tuttu tai ymmärtämistä 

tuetaan.

Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa 

vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia 

ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttä-

mään luovuuttaan ja ottamaan huomi-

oon myös muut osallistujat.

S1 Ilmaisu 

vuorovaikutus-

tilanteissa

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun 

keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon 

puhekumppaninsa. 

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään 

tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, 

laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, 

käyttämään tehokkaasti lukustrategioi-

ta ja päättelemään tekstin merkityksiä 

tekstuaalisten, sanastollisten ja kieli-

opillisten vihjeiden perusteella.

S2 Tekstilajitaidot 

tekstien 

tulkinnassa

Oppilas osaa tarkastella tekstejä 

kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. 

Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, 

ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan 

tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksen-

mukaisia käsitteitä käyttäen. 

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on 

erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien 

tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

S2 Tekstien tulkinta Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja 

kriittisiä kysymyksiä.

Tekstien tuottaminen

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa 

suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä 

itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyn-

tämään eri tekstilajeja omien tekstien 

malleina ja lähteinä.

S3 Tekstilajitaidot 

tekstien 

tuottamisessa

Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja 

suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, 

kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja 

pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.  

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan 

kirjoitetun yleiskielen normien ja 

eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja 

kieliopillisten rakenteiden hallintaa.

S3 Kirjoitetun kielen 

hallinta

Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja kohe-

rentteja tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun 

kielen perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoit-

taessaan.
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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.

S4 Kielitietoisuuden 

kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä 

ja tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden 

merkityksiä ja osaa kuvailla eri rekisterien 

ja tyylien välisiä eroja.

T9 innostaa oppilasta tutustumaan 

kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen 

kirjallisuuteen, sen historiaan ja 

yhteyksiin maailmankirjallisuuteen 

sekä ohjata tunnistamaan tekstin 

suhteita toisiin teksteihin.

S4 Kirjallisuuden 

ja sen vaiheiden 

tuntemus

Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta, 

osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja 

sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

T10 auttaa oppilasta avartamaan 

kulttuurinäkemystään ja erittelemään 

koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä 

ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä 

tunnistamaan kulttuurien samanlai-

suuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuuri-

sidonnaisuutta.

S4 Kulttuuri-

tietoisuuden 

kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla kulttuurin moni-

muotoisuutta ja perustella yhteiskunnan 

monikielisyyden merkitystä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T 11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan 

myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, 

lukijana, tekstien tuottajana sekä kie-

lenoppijana, ohjata häntä näkemään ja 

vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja 

tapoja sekä oppimaan muilta.

S5 Viestijäkuvan 

kehittyminen 

ja oman kielen-

oppimisen 

refl ektointi

Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä 

arvosanan muodostamisen perusteena.

Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja 

kehittämiskohteensa kielenoppijana ja 

osaa asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T 12 ohjata oppilasta havainnoimaan, 

miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla.

S5 Eri tiedonalojen 

kielen havainnointi 

Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja 

käyttää kieltä.

T 13 kannustaa oppilasta kehittämään 

tiedonhankintataitoja, oman työskente-

lyn suunnittelua, jäsentämistä ja arvioin-

tia itsenäisesti ja ryhmässä.

S5 Tiedonhankinta 

sekä oman 

työskentelyn 

suunnittelu, 

jäsentäminen ja 

arvioiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti 

eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan, 

jäsentämään ja arvioimaan työskente-

lyään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
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Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on 

mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää 

ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia moni-

kielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle 

ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden kart-

tuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot 

kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, 

leikillisyydelle ja luovuudelle.

 Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasva-

tusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herä-

tetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maa-

ilman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja 

heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympä-

ristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, 

niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten 

tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vah-

vistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalin-

tatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään 

aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta 

riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuoli-

sesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja 

toiminnallisia työtapoja.

 Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppi-

laita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn eri-

laisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille 

luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhte-

ydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Poh-

joismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden 

luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta 

autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeis-

ta lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuu-

teen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

 Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin 

kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Op-

pilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja 

saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus 

järjestetään niin, että myös muita nopeammin etene-

vät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä. 

Toinen kotimainen kieli

 Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja 

käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilai-

set kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien 

valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kiel-

ten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. 

Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tie-

toa.

Toisen kotimaisen kielen opiskelu

Nurmijärven kunnassa oppilaan kieliohjelmaan kuu-

luu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen op-

pimäärä. Pitkiä oppimääriä ovat A-oppimäärät (A1- ja 

A2-kielet) ja keskipitkä oppimäärä on B1-oppimäärä. 

Toisen kotimaisen kielen -oppiainetta voi opiskella 

joko pitkänä A-oppimääränä tai keskipitkänä B1-op-

pimääränä. 
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A-lärokursen i modersmålsinriktad 
fi nska 

Lärmiljöer och arbetssätt

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt 

och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lä-

rande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för fl erspråkighet och språkpedagogik 

behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa 

sina växande språkkunskaper och även bearbeta sina 

attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg 

ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna 

ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt 

ansvar för sitt lärande med hjälp av den Europeiska 

språkportfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp 

av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med 

fl erspråkigheten och den kulturella mångfalden i när-

miljön eller samhället. Målspråket fi nska används så 

gott som alltid.

Handledning, diff erentiering och stöd

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda 

sina språkkunskaper, utvidga sitt ordförråd, tillägna 

sig begrepp, klä sina tankar i ord och utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmunt-

ras att läsa litteratur och andra texter i enlighet med 

sin färdighetsnivå och handledas att tillämpa läsför-

ståelsestrategier, utveckla lämpliga studiestrategier 

och identifi era sina styrkor. Kommunikativa övningar 

stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Elev-

er som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. 

Undervisningen planeras så att den erbjuder tillräckli-

ga utmaningar även för elever som avancerar snabbt.

Bedömning av elevens lärande

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda 

sina språkkunskaper, utvidga sitt ordförråd, tillägna 

sig begrepp, klä sina tankar i ord och utveckla sina 

kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmunt-

ras att läsa litteratur och andra texter i enlighet med 

sin färdighetsnivå och handledas att tillämpa läsför-

ståelsestrategier, utveckla lämpliga studiestrategier 

och identifi era sina styrkor. Kommunikativa övningar 

stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Elev-

er som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. 

Undervisningen planeras så att den erbjuder tillräckli-

ga utmaningar även för elever som avancerar snabbt.

Mål för undervisningen i årskurs 2

Redan innan undervisningen i den modersmålsinrik-

tade lärokursen inleds i åk 3 kan eleverna stifta be-

kantskap med fi nska texter av olika slag. Eleverna ut-

vecklar sitt språk och sitt kunnande i fi nska samtidigt 

som de sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet 

väljs tillsammans med eleverna utifrån deras intres-

sen. Undervisningen kan genomföras i samband med 

andra lektioner, som en del av den helhetsskapande 

undervisningen och de mångvetenskapliga lärom-

rådena eller under särskilda lektioner eller undervis-

ningspass. I den modersmålsinriktade lärokursen ges 

de tvåspråkiga eleverna möjlighet att refl ektera över 

och fördjupa sig i fi nska språkets och den fi nska kul-

turens särdrag. I Nurmijärvi kommun studierna i det 

andra inhemska språket fi nska inleds i årskurs 2.

Innehållet i årskurs 2

■ Vi uppmuntrar eleven att lägga märke till hur   

 mycket fi nskan talas i omgivningen och väcka 

 intresse för det fi nska språket.

■ Vi lär oss bemöta människor fördomsfritt.

■ Vi stöder eleven att utveckla språklig nyfi kenhet  

 och medvetenhet. Vi bekantar oss med fi nska 

 traditioner och den fi nska kulturen.

■ Vi skapar en tillåtande studieatmosfär som stöder  

 och uppmuntrar lärande.

■ Vi stöder och uppmuntrar eleven att modigt öva  

 sig att använda sina kunskaper i fi nska.

■ Vi ordnar tillfällen där eleven med hjälp av olika  

 medier får träna muntlig kommunikation. 

 Vi stöder eleven att uttrycka sig på olika sätt.

■ Vi bekantar oss med texter av olika slag.

I årskurs 3–6 ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet 

att refl ektera över och fördjupa sig i fi nska språket 

och den fi nska kulturens särdrag. Den modersmåls-

inriktade lärokursen är ämnad för elever som lever 

i en tvåspråkig hemmiljö och som i tidig ålder kom-

mit i kontakt med den fi nska kulturen. I kommunens 

svenska skola undervisas fi nska enbart utgående från 

den modersmålsinriktade lärokursen. Ifall behov fi nns 

så skräddarsys fi nska som A1-språk för de elever som 

behöver det.
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Finska i årskursen 3

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1, M3, M4, M9, M10 I1-I3 L1, L2, L4, L7

I1:

• Varifrån kommer tvåspråkiga jag?

• Artigt språkbruk

• Kontrastiv undervisning: geografi ska namn med tyngdpunkten på Finland, artkännedom (tex. björn - karhu)

• Ordspråk, idiomatiska talesätt. rim och ramsor

• Barnlitteratur, för att stärka läslusten

• Sånger och lekar

• Göra eleverna medvetna om blandspråk

I2: 

• Besök i omgivningen, tex besök på bibliotek: Språköarna erbjuder en autentiskt fl erspråkig miljö där eleverna 

 naturligt kommer i kontakt med fi nskspråkig verksamhet och kultur. Det här ger en möjlighet för eleverna att bilda

 nätverk och kommunicera muntligt med fi nskspråkiga elever och grupper. Detta sker bland annat genom samarbete 

 med fi nska skolor i området. Hur detta förverkligas beskrivs i skolans verksamhetsplan.

• Att göra eleven medveten om sitt språkbruk och sin inlärning samt vägleda hen till nya sätt att lära sig, 

 att aktivt ta ibruk nya ord och strukturer.

• Grupparbete som inkluderar självutvärdering och en utvärdering av den egna arbetsinsatsen.

• Tillsammans med eleverna gå igenom målformuleringarna och bryta upp dem i mindre helheter.

• Media, orientera sig till olika media och öva sig på att använda media ändamålsenligt.

• Inlärningen sker på ett lekfullt och aktivt sätt.

I3: 

• Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk (användningen av passiv). 

 Lång och kort vokal, dubbla konsonanter.

Finska i årskursen 4

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1, M3, M4, M9, M10 I1-I3 L1, L2, L4, L7

I1: 

• Varifrån kommer tvåspråkiga jag?

• Varför talas det två språk i Finland?

• Artigt språkbruk

• Kontrastiv undervisning

• Ordspråk, idiomatiska talesätt. rim och ramsor

• Barnlitteratur, bokpresentationer.

• Sånger och lekar

• festtraditioner, tex virpominen

I2: 

• Besök i omgivningen, tex besök på bibliotek

• Att göra eleven medveten om sitt språkbruk och sin inlärning samt vägleda hen till nya sätt att lära sig, 

 att aktivt ta ibruk nya ord och strukturer.

• Grupparbete med självutvärdering och utvärdera sitt eget arbete.

• Tillsammans med eleverna gå igenom målformuleringarna och bryta upp dem i mindre helhet

• Media, orientera sig till olika media. Lära sig använda media ändamålsenligt och mångsidigt.

• Planera och presentera en intervju tex en företagare.
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I3: 

• Besök i omgivningen, tex på bibliotek

• Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter.

• Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk (användningen av passiv). Lång och kort 

 vokal, dubbla konsonanter.

• Varierande texter, skönlitteratur, poesi, tidningar, nätet och faktalitteratur

• Olika begrepp på fi nska och svenska, ordspråk och idiomatiska uttryck

• Intervjua tex en företagare, presentera intervjun, kanske också dramatisera

Finska i årskursen 5

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M10 I1-I3 L1, L2, L4, L5, L7

I1: 

• Artigt språkbruk

• Kontrastiv undervisning

• Ordspråk, idiomatiska talesätt

• Barn- och ungdomslitteratur, bokpresentationer.

• Presentera kulturpersonligheter tex Agricola och Kalevala

• Sånger och fi nsk musik

I2: 

• Besök i omgivningen, tex besök på bibliotek: Språköarna erbjuder en autentiskt fl erspråkig miljö där 

 eleverna naturligt kommer i kontakt med fi nskspråkig verksamhet och kultur. Det här ger en möjlighet    

 för eleverna att bilda nätverk och kommunicera muntligt med fi nskspråkiga elever och grupper.

 Detta sker bland annat genom samarbete med fi nska skolor i området. Hur detta förverkligas beskrivs 

 i skolans verksamhetsplan.

• Att göra eleven medveten om sitt språkbruk och sin inlärning samt vägleda hen till nya sätt att lära sig, 

 att aktivt ta ibruk nya ord och strukturer.

• Grupparbete med självutvärdering och konstruktivt utvärdera sitt eget och varandras arbete.

• Gå igenom målformuleringarna tillsammans med eleverna.

• Media, orientera sig till olika media. Lära sig använda media ändamålsenligt och mångsidigt.

• Festtraditioner

• Planera och genomföra en intervju

I3: 

• Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk (användningen av passiv), dialekter, ungdomsspråk. 

 Sträva efter korrekt språkbruk i skriftspråk.

• Varierande texter, skönlitteratur, poesi, tidningar, nätet och faktalitteratur.

• Olika begrepp på fi nska och svenska, ordspråk och idiomatiska uttryck.

• sammansatta ord, motsatsord, synonymer, ordklasser

• argumentation, argumentera för och emot, motivera

• mediekunskap, kritisk medialäsning

• Eff ektiva inlärningsstrategier
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Finska i årskursen 6

Mål för undervisningen Innehåll Kompetens

M1-M10 I1-I3 L1, L2, L4, L5, L7

I1: 

• Artigt språkbruk

• Kontrastiv undervisning

• Ordspråk, idiomatiska talesätt

• Ungdomslitteratur, bokpresentationer.

• Presentera kulturpersonligheter

• Sånger och fi nsk musik (ungdomsmusik)

I2:

• Att göra eleven medveten om sitt språkbruk och sin inlärning samt vägleda hen till nya sätt att lära sig, 

 att aktivt ta ibruk nya ord och strukturer.

• Grupparbete med självutvärdering och konstruktivt utvärdera sitt eget och varandras arbete

• Tillsammans med eleverna gå igenom målformuleringarna

• Media, orientera sig till olika media. Använda media ändamålsenligt och mångsidigt och kritiskt

• Festtraditioner, följer kalenderåret

I3:

• Uppmärksamma eleven på skillnaden mellan skrift- och talspråk (användningen av passiv), dialekter, 

 ungdomsspråk. Sträva efter korrekt språkbruk i skriftspråk

• Varierande texter, skönlitteratur, poesi, tidningar, nätet och faktalitteratur

• Olika begrepp på fi nska och svenska, ordspråk och idiomatiska uttryck

• sammansatta ord, motsatsord, synonymer

• ordklasser, med tyngdpunkt på verbet, tex passiv, perfekt och verbets rektion (tex pidän sinusta)

• argumentation, argumentera för och emot, motivera

• mediekunskap, kritisk medialäsning

• Eff ektiva inlärningsstrategier

• Finska språkets historia, samiska och estniska är också till fi nsk-ugriska språk, släktspråk

• konditionalis, fråga råd, hövlighetsspråk

• huvud- och bisats, kommatecknets användning
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Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 

(siff erbedömning) i slutet av årskurs 6 i A-lärokursen i fi nska

Mål för undervisningen Innehåll

Föremål för 

bedömningen 

i läroämnet

Kunskapskrav för goda 

kunskaper/vitsordet åtta

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

M1 uppmuntra eleven att lägga 

märke till fi nskan och dess kulturella 

mångfald i omgivningen, väcka 

intresse för fi nska och motivera hen 

att värdesätta svenskans och fi nskans 

ställning som nationalspråk.

I1 Förmåga att 

gestalta den 

språkliga miljön

Eleven kan nämna orsaker till varför 

man talar svenska och fi nska i Finland.

M2 motivera eleven att värdesätta 

sin egen språkliga och kulturella 

bakgrund och att bemöta människor 

fördomsfritt. 

I1 Används inte som bedömningsgrund. 

Eleven handleds att som en del av 

självbedömningen refl ektera över sina 

egna erfarenheter 

M3 vägleda eleven att lägga märke 

till vad som förenar respektive skiljer 

olika språk åt samt stödja hen att ut-

veckla språklig nyfi kenhet och 

medvetenhet.

I1 Språklig 

medvetenhet

Eleven uppfattar likheter och olikheter 

i t.ex. strukturer, ordförråd och betydelser 

mellan fi nskan och modersmålet eller 

andra språk hen kan.

M4 handleda eleven att hitta 

fi nskspråkigt material.

I1 Förmåga att iaktta 

fi nska språket 

i omgivningen

Eleven kan beskriva i vilka sammanhang 

man kan läsa och höra fi nska.

Färdigheter för språkstudier

M5 tillsammans gå igenom målen 

för undervisningen och skapa en 

tillåtande studieatmosfär som stöder 

och uppmuntrar eleverna att lära sig 

och lära av varandra.

I2 Kännedom om 

målen för 

undervisningen 

och om hur man 

arbetar som grupp

Eleven kan beskriva målen för undervis-

ningen och deltar i gemensamma arbets-

uppgifter.

M6 handleda eleven att ta ansvar för 

sina språkstudier och modigt öva sina 

kunskaper i fi nska, också med hjälp av 

digitala verktyg, samt att få insikt 

i vilket sätt att lära sig språk som bäst 

passar var och en 

I2 Förmåga att ställa 

upp mål för sina 

språkstudier och

 att hitta väl 

fungerande 

studiemetoder

Eleven ställer upp mål för sina 

språkstudier, övar sig i olika sätt att lära 

sig språk också med hjälp av digitala 

verktyg och utvecklar och utvärderar 

sina kunskaper.

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå A2.1

M7 ordna tillfällen där eleven med 

hjälp av olika medier får träna muntlig 

och skriftlig kommunikation

I3 Förmåga att 

kommunicera 

i olika situationer

Eleven kan utbyta tankar eller 

information i bekanta och vardagliga 

situationer och stundtals hålla igång 

en konversation.
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M8 handleda eleven i att använda 

sig av språkliga kommunikations-

strategier

I3 Förmåga att 

använda 

kommunikations-

strategier

Eleven deltar i allt högre grad i 

kommunikation. Använder mera 

sällan nonverbala uttryck. Måste ganska 

ofta be samtalspartnern upprepa eller 

förtydliga. Kan i någon mån utnyttja sam-

talspartnerns uttryck i sin egen 

kommunikation.

M9 hjälpa eleven att öka sin känne-

dom om uttryck som kan användas 

i och som hör till artigt språkbruk

I3 Kulturellt lämpligt 

språkbruk 

Eleven klarar av korta sociala situationer. 

Kan använda de vanligaste artiga 

hälsnings- och tilltalsfraserna samt 

artigt framföra till exempel önskemål, invi-

tationer, förslag och ursäkter och besvara 

sådana.

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kunskapsnivå A2.1

M10 uppmuntra eleven att tolka för 

sig själv och sin åldersgrupp lämpliga 

och intressanta muntliga och skriftliga 

texter

I3 Förmåga att 

tolka texter

Eleven förstår texter som innehåller 

enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt 

tal. Förstår det centrala innehållet i korta, 

enkla budskap som intresserar hen och 

grundtankarna i en förutsägbar text som 

innehåller ett bekant ordförråd. Klarar 

mycket enkel slutledning 

med hjälp av kontexten.

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kunskapsnivå A1.3

M11 ge eleven många möjligheter att 

öva sig i att tala och skriva i för åldern 

lämpliga situationer och i detta sam-

manhang fästa uppmärksamhet vid 

uttal och vid strukturer som är rele-

vanta för textens innehåll 

I3 Förmåga att 

producera texter

Eleven behärskar en begränsad mängd 

korta, inövade uttryck, det mest centrala 

ordförrådet och grundläggande 

satsstrukturer. Kan med hjälp av ett 

begränsat uttrycksförråd berätta om var-

dagliga och för hen viktiga saker 

samt skriva enkla meddelanden. 

Uttalar inövade uttryck begripligt.
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Toinen kotimainen kieli ruotsi, B1-oppimäärä

Vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S3 L1-L5

S1: Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat. Oppilas osaa nimetä syitä, 

joiden vuoksi Suomessa käytetään ruotsia ja mainita ruotsin kielestä suomen kieleen lainautuneita sanoja.

S2: Oppilas harjaannuttaa ruotsin kielen taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotiteh-

tävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin kilen taitonsa kehitty-

mistä suhteellisen realistisesti. Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

S3: Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäk-

seen viestintäkumppaniin. Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvit see 

paljon apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai hidastamista. Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein yleisimpiä kielel-

le ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa. Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua 

sanas toa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa teks-

tistä yksittäisiä tietoja. Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja 

vakio ilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sa-

noja ja sanontoja.

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Auttaa oppilasta jäsentämään 

käsitystään kaikkien osaamiensa kielten 

keskinäisistä suhteista .

S1 Kielten 

keskinäissuhteiden 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hä-

nen osaamansa ja opiskelemansa 

kielet kuuluvat.

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja 

ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä 

ruotsin kielen vaikutukseen suomen 

kieleen.

S1 Ruotsin kielen 

aseman ja 

merkityksen 

tunteminen 

Suomessa

Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi 

Suomessa käytetään ruotsia ja mainita ruot-

sista suomeen lainautuneita sanoja.

Kielenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan 

viestinnällisiä taitojaan sallivassa 

opiskeluilmapiirissä ja tieto- ja viestin-

täteknologiaa käyttäen sekä ottamaan 

vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan 

osaamistaan.

S2 Toiminta 

opiskelutilanteessa

Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryh-

mässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa 

käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä 

osallistuu ryhmän työskentelyyn myöntei-

sellä tavalla. 

Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa kehit-

tymistä suhteellisen realistisesti.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
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T4 rohkaista oppilaita näkemään 

ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä 

oppimista ja oman kielivarannon 

karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten 

oppimisympäristöjen löytämiseen ja 

hyödyntämiseen myös koulun 

ulkopuolella.

S2 Ruotsin kielen 

käyttöalueiden 

ja -mahdollisuuk-

sien tunnistaminen 

omassa elämässä

Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin 

kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso: A1.2

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan 

erilaisia, erityisesti suullisia viestintä-

tilanteita.

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa

Oppilas selviytyy satunnaisesti 

yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista 

viestintätilanteista tukeutuen vielä 

enimmäkseen viestintäkumppaniin.  

T6 rohkaista oppilasta käyttämään 

viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, 

myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään 

tarvittaessa toistoa ja hidastusta

S3 Viestintä-

strategioiden 

käyttö

Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein 

keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. 

Oppilas tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa 

pyytää toistamista tai hidastamista.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan 

erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia.

S3 Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus

Oppilas osaa käyttää muutamia 

kaikkein yleisimpiä kielelle ominaisia kohte-

liaisuuden ilmauksia rutiinin-

omaisissa sosiaalisissa kontakteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää 

tilanneyhteyden avulla helposti 

ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta 

puheesta tai kirjoitetusta tekstistä.

S3 Tekstien 

tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja sisältävää 

muutaman sanan mittaista kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta puhetta. 

Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1

T9 tarjota oppilaalle runsaasti 

tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa 

hyvin pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista

S3 Tekstien 

tuottamistaidot

Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hy-

vin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja 

ja opeteltuja vakioilmaisuja. 

Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sano-

ja ja sanontoja.
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Vuosiluokilla 7–9 oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedon-

hankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokalla 6 saavutettujen taitojen syventämisessä, 

kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moni-

naisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös 

tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskie-

lellä.

Vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T4, T9 S1-S3 L1-L5

S1: Tarjotaan oppilaalle monipuoliset mahdollisuudet tutustua pohjoismaisiin kieliin kirjoista, lehdistä, internet-sivustoilta, 

ohjelmista, videoista, yms. poimittujen esimerkkien kautta. Tavoitteena on, että oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjois-

maissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

S2: Painotetaan kielen tuottamista erilaisia oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tavoitteena on, että oppi-

las löytää mielekkäitä opiskelustrategioita kielen opiskeluun, sekä ymmärtää mihin hän voi käyttää ruotsin kielen taitoaan 

myös koulun ulkopuolella.

S3: Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita. 

Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksin-

kertaisia viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2, T4, T6, T7 S1-S3 L2-L5

S1: Tarjotaan oppilaalle monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin 

kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään. Sen lisäksi luodaan tilanteita, joissa oppilas voi verrata sitä, 

miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Opetetaan ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

S3: Rohkaistaan oppilasta osallistumaan viestintään, vaikka hän tarvitsee vielä usein apukeinoja. Kerrotaan oppilaalle, että 

osa vuorovaikutusta on se, että osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännäh-

dyksin, tai muunlaisella minimipalautteella ja että joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein. Harjoi tellaan ylei-

simpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa, käyttäen hyö-

dyksi eri viestintäkanavia.

Vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T3-T5, T8 S2, S3 L1, L3-L5

S2: 9. luokalla on tavoitteena, että oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Tätä 

varten käytetään erilaisia itse- ja vertaisarvioinnin tapoja, jolloin oppilas oppii toimimaan vuorovaikutustilanteessa toisia 

kannustaen. Tässä vaiheessa opintojaan oppilas tietää, mihin hän voi käyttää ruotsin kielen taitoaan myös koulun ulkopuo-

lella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

S3: Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita tavoitteena, että oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista 

tukeutuen joskus viestintäkumppaniin. Käydään läpi erilaisia tekstejä, jotka perustuvat tuttuun sanastoon. Tarkoitus on, 

että oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asia-

yhteyden tukemana. Harjoitellaan myös luetunymmärrystä, jotta oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen 

tiedon lyhyestä tekstistä.
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta tutustumaan 

pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä 

Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin.

S1 Pohjoismaisen 

kieliympäristön 

ja arvojen 

hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjois-

maissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita 

yhdistäviä arvoja.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, 

millaisia säännönmukaisuuksia 

ruotsin kielessä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan muissa kielissä 

sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena.

S1 Kielellinen 

päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa pe-

rusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen 

säännönmukaisuuksista ja soveltaa johto-

päätöksiään sekä verrata sitä, miten sama 

asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. 

Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä 

kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta asettamaan 

tavoitteita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia kieliä ja 

arvioimaan oppimistaan itsenäisesti 

ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaikutukseen, 

jossa tärkeintä on viestin välittyminen.

S2 Tavoitteiden 

asettaminen, 

oppimisen 

refl ektointi ja 

yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielen-

opiskelutavoitteitaan ja arvioida 

opiskelutapojaan. 

Oppilas osaa toimia vuorovaikutus-

tilanteessa toisia kannustaen.

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta 

huomaamaan mahdollisuuksia käyttää 

ruotsin kieltä omassa elämässään 

sekä käyttämään ruotsia rohkeasti  

erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun 

ulkopuolella

S2 Elinikäisen 

kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää 

ruotsin taitoaan myös koulun ulko-

puolella ja osaa pohtia, miten hän voi 

käyttää taitoaan koulun päätyttyä.  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
Taitotaso: A1.3

T6 – T7

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 

harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiinin-

omaisista viestintätilanteista  tukeutuen 

joskus viestintäkumppaniin.
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T6 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä

S3 Viestintä-

strategioiden 

käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, 

mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. 

Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin 

ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämäl-

lä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimi-

palautteella. Joutuu pyytämään selvennys-

tä tai toistoa hyvin usein.

T7 auttaa oppilasta laajentamaan koh-

teliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien 

ilmausten tuntemustaan

S3 Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteli-

aaseen 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 

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 A1.3

T9 tarjota oppilaalle runsaasti 

tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista 

puhumista ja kirjoittamista erilaisista 

aiheista kiinnittäen huomiota myös 

ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Tekstien 

tuottamistaidot

Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä 

sanastoa ja perustason lauserakenteita. 

Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia viestejä. 

Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut

ymmärrettävästi.
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Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T5 S1, S2 L1-L3

Tavoitteena 2. vuosiluokalla on kielelle altistuminen pääasiassa toiminnallisia oppimiskeinoja käyttäen, 

esim. leikit, laulut ja pelit.

A-oppimäärä, englanti

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on 

mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää 

ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia moni-

kielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle 

ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden kart-

tuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot 

kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, 

leikillisyydelle ja luovuudelle.

 Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta 

kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus 

kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen 

ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 

viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohja-

taan 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 valin-

toja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuk-

sessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä  

vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

 Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmal-

liseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoon-

panoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan 

mahdol li suuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpi-

toon ih mis  ten kanssa myös eri puolilla maailmaa. 

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luonte-

van mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta au-

tenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista 

lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen 

ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maail-

massa.

Vieraat kielet

 Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin 

kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. 

Oppi laille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti 

ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Ope-

tus järjestetään niin, että myös muita nopeammin 

etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edis-

tyä. 

 Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja 

käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilai-

set kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien 

valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kiel-

ten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. 

Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tie-

toa.
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Vuosiluokilla 3–6 opetuksen tulisi olla mahdollisimman toiminnallista ja perustua vuorovaikutukseen. Tavoitteena 

on, että oppilas löytäisi yhteyden luokkahuonetyöskentelyn ja koulun ulkopuolisen maailman välillä.

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T2, T4-T7 S1-S3 L1-L7

S1: Opettaja ohjaa esimerkillään oppilaita toimimaan kannustavassa ja sallivassa ilmapiirissä. (T2) 

Tavoitteena on rohkaista oppilasta hyödyntämään hänen omassa arjessaan jo käytössä olevaa englannin kielistä 

materiaalia (esim. pelit, musiikki ja muu media). (T4) 

S2: Opetellaan käyttämään erilaisia oppimateriaaleja ja etsimään niistä tarvittava tieto. Tutustutaan erilaisiin tapoihin oppia 

ja muistaa asioita (esim. sanojen opiskelutekniikat). (T6) 

S3: Pääpaino on ymmärtämisessä ja suullisessa tuottamisessa. Kieltä pyritään käyttämään erilaisissa vuoro vaikutustilanteissa 

jotka ovat aihepiiriltään yksinkertaisia, arkipäivään liittyviä, esimerkiksi tervehtiminen, itses tä kertominen ja yksinkertais-

ten kysymysten tekeminen. (T7) 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2, T4-T7 S1-S3 L1-L7

S1: Opettaja ohjaa esimerkillään oppilaita toimimaan kannustavassa ja sallivassa ilmapiirissä. (T2) 

Tavoitteena on rohkaista oppilasta hyödyntämään hänen omassa arjessaan jo käytössä olevaa englannin kielistä 

materiaalia (esim. pelit, musiikki ja muu media). (T4) 

S2: Oppilas osaa käyttää erilaisia oppimateriaaleja ja etsiä niistä tarvittava tieto. Oppilas kokeilee erilaisia mene telmiä oppia 

ja muistaa asioita (esim. sanojen opiskelutekniikat) Oppilas ottaa aktiivisempaa roolia kielen oppijana. (T6) 

S3: Pääpaino on erilaisissa suullisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka ovat aihepiiriltään arkipäivään liittyviä, esimerkiksi 

tervehtiminen, itsestä kertominen ja kysymysten tekeminen. Harjoitellaan yksinkertaista kirjallista tuottamista samoista 

aihepiireistä. (T7) 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T7, T10, T11 S1-S3 L1-L7

S1: Opettaja ohjaa esimerkillään oppilaita toimimaan kannustavassa ja sallivassa ilmapiirissä. (T2) 

Oppilas oppii tunnistamaan ja hyödyntämään oman äidinkielen ja vieraan kielen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. 

(esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet) (T3) 

Tavoitteena on, että oppilas osaa hyödyntää hänen omassa arjessaan jo käytössä olevaa englanninkielistä materiaalia

(esim. pelit, musiikki ja muu media). (T4) 

S2: Oppilas osaa käyttää erilaisia oppimateriaaleja ja etsiä omatoimisesti niistä tarvittava tieto. Oppilas harjoittelee 

käyttämään erilaisia, itselleen sopivia menetelmiä oppia ja muistaa asioita (esim. sanojen opiskelutekniikat) Oppilaalla on 

aktiivinen rooli kielenoppijana ja hän opettelee arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään. (T6) 

S3: Oppilas suoriutuu arkipäiväisistä vuorovaikutustilanteista (esim. kaupassa ja ravintolassa asioiminen, tien 

neuvominen ja kysyminen). (T7) 

Opetellaan ymmärtämään eritasoisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisia apukeinoja omatoimisesti käyttäen. (T10) 

Rohkaistaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan mahdollisimman monipuolisesti, sekä kirjallisesti että suullisesti. (T11)
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Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T11 S1-S3 L1-L7

Aiemmin opittua kielitaitoa vahvistetaan ja laajennetaan monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Kannus tetaan 

oppi lasta etsimään ja käyttämään häntä itseään kiinnostavia englanninkielisiä tekstejä ja muuta materiaalia myös koulun 

ulkopuolella. 

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan 

lähiympäristön ja maailman kielellinen 

ja kulttuurinen runsaus sekä englannin 

asema globaalin viestinnän kielenä.

S1 Kielellisen 

ympäristön 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, 

millaisia kieliä on hänen lähiympäristös-

sään, mitkä ovat maailman eniten puhutut 

kielet ja miten laajalti levinnyt englannin 

kieli on. 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan 

omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä 

maailman kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä 

ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

S1 Ei käytetä arvosanan muodostamisen 

perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä 

yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä 

tukea oppilaan kielellisen päättely-

kyvyn kehittymistä

S1 Kielellinen 

päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin 

kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa 

kielen rakenteellisista, sanastollisista tai 

muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, 

että englanniksi on saatavilla runsaasti 

aineistoa ja valitsemaan niistä omaa 

oppimistaan edistävää, sisällöltään ja 

vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1 Englanninkielisen 

aineiston 

löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, millaista englannin-

kielistä hänen omaa oppimistaan edistävää 

aineistoa on saatavilla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoit-

teisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, 

jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Tietoisuus 

tavoitteista ja 

toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita 

ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien 

tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta 

omasta kielenopiskelustaan ja 

kannustaa harjaannuttamaan kieli-

taitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa käyttäen sekä 

kokeilemaan, millaiset tavat oppia kie-

liä sopivat hänelle parhaiten

S2 Kielenopiskelu-

tavoitteiden 

asettaminen ja 

löytäminen

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelul-

leen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella 

kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintätek-

nologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan 

vuorovaikutusta aihepiiriltään monen-

laisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän 

jatkumiseen mahdollisista katkoksista 

huolimatta

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia 

tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä 

tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään 

viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä 

viestintätilannetta käyttäen monen-

laisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3 Viestintä-

strategioiden 

käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin 

viestintään. 

Oppilas turvautuu harvemmin 

ei-kielellisiin ilmaisuihin. 

Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai 

selvennystä melko usein. 

Oppilas osaa jonkin verran soveltaa 

viestintäkumppanin ilmaisuja omassa vies-

tinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän 

kulttuurista sopivuutta tarjoamalla 

mahdollisuuksia harjoitella moni-

puolisia sosiaalisia tilanteita

S3 Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus 

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista 

tilanteista. 

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä 

kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelu-

muotoja sekä esittää kohteliaasti 

esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia 

ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1

T10 ohjata oppilasta työskentelemään 

vaativuudeltaan monentasoisten 

puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 

parissa käyttäen erilaisia ymmärtämis-

strategioita

S3 Tekstien 

tulkintataidot

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta 

sisältäviä tekstejä. 

Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksin-

kertaisten, itseään kiinnostavien viestien 

ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua 

sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta 

tekstistä. 

Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen 

päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A2.1

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

tuottaa puhetta ja kirjoitusta 

laajenevasta aihepiiristä kiinnittäen 

huomiota myös keskeisiin rakenteisiin 

ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Tekstien 

tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä 

ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja 

konkreettista sanastoa. 

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perus-

sanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. 

Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen 

perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa 

ilmauksissa.
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Vuosiluokilla 7–9 oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedon-

hankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, 

kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moni-

naisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös 

tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskie-

lellä. 

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen 

kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa. 

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja 

päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen tuetaan toiminnallista ja vuorovaikutteista työskentelyä sekä kannustetaan itseohjau-

tuvuuteen.  Tavoitteena on rohkaista oppilasta elinikäiseen oppimiseen.

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L6

S1: Oppilas tutustuu eri maihin ja kulttuureihin, joissa englannin kieli on valtakieli. Hän oppii huomaamaan eroavaisuuksia 

kielessä ja kulttuurissa, sanavalintojen, äänteiden ja erilaisten kulttuuristen perinteiden avulla. (T1)

Esitellään erilaisia englanninkielisiä toimintaympäristöjä ja tapoja toimia niissä. 7. luokalla tärkeimmät toimintaympäristöt 

löytyvät läheltä eli keskitytään kouluun, lähiympäristöön sekä harrastuksiin. Sen lisäksi oppilasta kannustetaan etsimään 

itselleen tärkeitä toimintaympäristöjä ja tutustumaan niihin vielä tarkemmin. (T2)

Hyödynnetään opetuksessa muita kieliä, esimerkiksi ruotsia, silloin kun mietitään sanaston ja rakenteiden yhtenevyyttä.

(T3)

S2: Hyödynnetään erilaisia itsearvioinnin tapoja sekä vertaisarviointia. Käydään läpi esimerkiksi Eurooppalaisen kieli salkun 

arviointikriteeristö, jotta oppilaalle muodostuu selkeä käsitys tavoitteistaan kielen eri osa-alueilla. (T4)

Kannustetaan oppijaa löytämään itselleen sopivin ja luonnollisin tapa oppia kieltä. Rohkaistaan astumaan mukavuus-

alueen yli. (T5)

S3: Oppilas pystyy viestimään jokapäiväisissä tilanteissa ja kertomaan itsestään ja harrastuksistaan. (T6)

Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. (T7)

Oppilas harjoittelee eri kohteliaisuuskäytänteitä. (T8)

Oppilas ymmärtää pääasiat itselleen läheisistä teksteistä. Hän ymmärtää yksinkertaistettua puhuttua yleiskieltä. (T9)

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteel-

lisista aiheista. Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia keinoja tuottaa tekstiä. Oppilas osaa sovel taa ääntämisen perus-

sääntöjä harjoitelluissa ilmauksissa. (T10)
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Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L6

S1: 8. luokalla keskitytään erilaisiin median tarjoamiin toimintaympäristöihin. (T2)

S2: Kehitetään edelleen itsearviointia ja vertaisarviointia. Harjoitellaan omien oppimistavoitteiden asettamista ja 

toteuttamista. (T4)

S3: Oppilas pystyy ilmaisemaan mielipiteensä ja erilaisia näkökulmia käsiteltävistä aiheista. (T6)

Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmär tänyt 

viestin. (T7)

Oppilas tiedostaa oman kulttuurinsa ja kohdekulttuurin eroja kohteliaisuuskäytänteissä. (T8)

Oppilas ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. (T9)

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnos-

tavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa. Oppilas käyttää erilaisia 

viestintäkanavia tekstien tuottamiseen. (T10)

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L6

S1: 9. luokalla syvennetään tietoutta erilaisista toimintaympäristöistä. (T2)

S2: Oppilas osaa asettaa oppimiselleen tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Tuodaan esiin elinikäisen oppimisen kaa-

ri. (T4)

S3: Oppilas pystyy ilmaisemaan mielipiteensä ja toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä. (T6)

Oppilas osaa ylläpitää keskustelua kiertämällä tai korvaamalla tuntemattoman sanan tai muotoilemalla viestin sä 

uudelleen. 

Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä. (T7)

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon 

joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia. (T8)

Oppilas pystyy seuraamaan ja ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta, esimerkiksi uutislähetystä tai elo kuvaa. 

Hän pystyy ymmärtämään pääasiat kirjoitetusta uutisesta tai muusta yleistietoon tai omaan kiinnostukseen liittyvästä  

tekstistä. (T9)

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 käyttää monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia tekstien tuottamiseen. (T10)
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Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 

englan nin asemaan ja variantteihin 

liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppi-

laalle valmiuksia kehittää kulttuurien-

välistä toimin takykyä. 

S1 Kielten statuksiin 

liittyvien 

kysymysten 

huomaaminen 

ja kulttuurien-

välinen 

toimintakyky

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, 

missä englantia puhutaan ja mainita 

englannin levinneisyyden syitä sekä 

pohtia englannin kielen asemaan, 

variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmi-

öitä. 

Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin 

suhdetta englannin osalta.

 Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat 

riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja 

kulttuurisesta näkökulmasta. 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 

englanninkielisiä sisältöjä ja toiminta-

ympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä 

globalisoituvasta maailmasta ja siinä 

toimimisen mahdollisuuksista. 

S1 Maailman-

kansalaisen 

taitojen 

kehittäminen 

englannin kieltä 

hyödyntämällä 

Oppilas osaa tehdä havaintoja 

mahdollisuuksista toimia ja oppia 

englanninkielisissä toiminta-

ympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, 

millaisia säännönmukaisuuksia 

englannin kielessä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan muissa kielissä 

sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tuke na.

S1 Kielellinen äättely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 

perusteella johtopäätöksiä englannin 

kielen säännönmukaisuuksista ja 

soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata 

sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin 

muussa kielessä. Oppilas tuntee 

englannin kielen keskeisiä kielitiedon 

käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan 

tavoit teita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia englantia ja 

arvioimaan oppimistaan itsenäisesti 

ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 

tärkeintä on viestin välittyminen.

S2 Tavoitteiden 

asettaminen, 

oppimisen 

refl ektointi ja 

yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielen-

opiskelutavoitteitaan ja arvioida 

opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia 

vuorovaikutustilanteessa toisia 

kannustaen.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä 

soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä 

elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia.

S2 Elinikäisen 

kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää 

englannin taitoaan myös koulun ulko-

puolella ja osaa pohtia, miten hän voi 

käyttää taitoaan koulun päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
Taitotaso B1.1

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan 

keskusteluihin monenlaisista 

oppilaiden ikätasolle ja elämän-

kokemukseen sopivista aiheista, 

joissa käsitellään myös mielipiteitä.

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa

Oppilas pystyy viestimään, 

osallistumaan keskusteluihin ja 

ilmaisemaan mielipiteitään melko 

vaivattomasti jokapäiväisissä 

viestintätilanteissa.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta 

viestinnässä, kompensaatiokeinojen 

käytössä ja merkitysneuvottelun

 käymisessä. 

S3 Viestintä-

strategioiden 

käyttö

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan 

aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja 

osaa varmistaa, onko viestintäkumppani 

ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai 

korvata tuntemattoman sanan tai 

muotoilla viestinsä uudelleen. 

Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemat-

tomien ilmauksien merkityksistä.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan 

viestinnän kulttuurisia piirteitä ja 

tukea oppilaiden rakentavaa 

kulttuurienvälistä viestintää.

S3 Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät 

kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ot-

tamaan vuorovaikutuksessaan huomioon 

joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytäntei-

siin liittyviä näkökohtia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso B1.1

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

kuulla ja lukea monenlaisia itselleen 

merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleis-

tajuisia tekstejä erilaisista lähteistä 

sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia 

strategioita

S3 Tekstien 

tulkintataidot

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin 

yksityiskohtia selkeästä ja lähes 

normaalitempoisesta yleiskielisestä puhees-

ta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja 

ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleis-

tietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua 

tekstiä. 

Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat 

ja tärkeitä yksityiskohtia myös 

valmistautumatta.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso B1.1

T10 ohjata oppilasta tuottamaan 

sekä puhuttua että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä 

ja itselleen merkityksellisistä aiheista 

kiinnittäen huomiota rakenteiden 

monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään 

ääntämiseen

S3 Tekstien 

tuottamistaidot 

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös 

hiukan yksityiskohtia erilaisista joka-

päiväiseen 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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Muut vieraat kielet, valinnainen A-oppimäärä

Opiskelustrategiat vuosiluokille 3–6:

■ monipuolisten opiskelutekniikoiden harjoittelu (mm. sanaston opettelu, 

 aktiivinen pari- ja ryhmätyö)

■ ääntämisen harjoittelu

■ puhumaan rohkaistuminen

■ tekstin ja kuullun ymmärtäminen

■ oma tuottaminen

■ itsearviointi

■ rohkeus käyttää kieltä myös koulun ulkopuolella

Muu vieras kieli, valinnainen A-oppimäärä (A2-kieli) vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1,T2,T5-7,T9-11  S1-S3 L1-L7

Keskeisiä aiheita: minä itse, perhe, koulu, vapaa-aika, harrastukset, tervehtiminen, yksinkertainen kysyminen ja 

vastaaminen, ihmisten, esineiden ja asioiden yksinkertainen kuvailu ja tutustuminen kohdemaan kulttuuriin.

Muu vieras kieli, valinnainen A-oppimäärä (A2-kieli) vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T3,6,7,T9-T11 S1-S3 L1-L7

Keskeisiä aiheita: 4. lk:n aihepiirien kertaus, mielipiteen ilmaisu, vapaa-ajan tilanteissa asioiminen, maan tieteelliseen

kielialueeseen tutustuminen ja kohdemaan kulttuurin tuntemuksen syventäminen.

Muu vieras kieli, valinnainen A-oppimäärä (A2-kieli) vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T4,T6-T11 S1-S3 L1-L7

Keskeisiä aiheita: 4. lk:n ja 5. lk:n aihepiirien kertaus, omasta kotimaasta kertominen, matkustaminen ja kyky toimia 

kohdekielisessä ympäristössä. 
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Vieraan kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista

kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan 

lähiympäristön ja maailman kielellinen 

ja kulttuurinen runsaus sekä 

opiskeltavan kielen asema siinä.

S1 Kielellisen 

ympäristön 

sekä kohdekielen 

aseman ja 

merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas tietää, että maailman kielet

 jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, 

mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. 

Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä 

lähiympäristössä puhutaan. 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan 

omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä 

maailman kielellistä ja kulttuurista 

monimuotoisuutta ja kohtaamaan 

ihmisiä ilman arvottavia ennakko-

oletuksia. 

S1 Ei käytetä arvosanan muodostamisen 

perusteena. Oppilasta ohjataan 

pohtimaan kokemuksiaan osana 

itse arvioin tia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä 

yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä 

tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden 

ja päättelykyvyn kehittymistä.

S1 Kielellinen 

päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja 

opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai 

muun osaamansa kielen rakenteellisista, 

sanastollisista tai muista eroista ja 

yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään 

kohdekielistä aineistoa.

S1 Kohdekielisen 

aineiston 

löytäminen

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa 

kieltä voi nähdä tai kuulla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen 

tavoitteisiin ja luoda salliva 

opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 

viestin välittyminen sekä kannustava 

yhdessä oppiminen

S2 Tietoisuus 

tavoitteista 

ja toiminta 

ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita 

ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien 

tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta 

omasta kielenopiskelustaan ja 

kannustaa harjaannuttamaan kielitai-

toaan rohkeasti ja myös tieto- ja vies-

tintäteknologiaa käyttäen sekä kokeile-

maan, millaiset tavat oppia 

kieliä sopivat hänelle parhaiten.

S2 Kielenopiskelu-

tavoitteiden 

asettaminen 

ja opiskelu-

tottumusten 

löytäminen 

Oppilas asettaa tavoitteita kielen-

opiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja 

opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa 

ja arvioi taitojaan.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
Taitotaso A1.3

T7–T9

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 

harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista viestintää ja vuoro-

vaikutusta.

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista 

viestintätilanteista tukeutuen joskus 

viestintäkumppaniin. 
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T8 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä

S3 Viestintä-

strategioiden 

käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvit-

see vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa 

reagoida suppein sanallisin ilmauksin, 

pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännäh-

dyksin, tai muunlaisella minimi-

palautteella. 

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä 

tai toistoa hyvin usein.

T9 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

T10 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

T11 tarjota oppilaalle runsaasti 

tilaisuuksia harjoitella ikätasolle 

sopivaa pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnittäen huomiota 

myös ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Tekstien 

tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 

tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyt-

täen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa 

muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista 

aiheista. 

Oppilas ääntää useimmat harjoitellut 

ilmaisut ymmärrettävästi. 

Oppilas hallitsee hyvin suppean perussa-

naston ja muutaman tilannesidonnaisen 

ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.
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Vuosiluokilla 7–9 oppilaita rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuk-

sessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen 

syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kult-

tuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia 

ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös kou-

lun opetuskielellä

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kielikohtai-

sia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden 

pohjalta. Perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa 

soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa 

kirjoitusjärjestelmää. 

Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman nou-

dattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan so-

veltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit).
 

Vieraan kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen 

ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun kyseisellä kielellä eri oppiaineissa.

Muu vieras kieli, valinnainen A-oppimäärä (A2-kieli) vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L7

S1: Oppilas tutustuu eri maihin ja kulttuureihin, joissa kohdekieltä puhutaan. Hän oppii huomaamaan eroavaisuuksia 

kieles sä ja kulttuurissa, sanavalintojen, äänteiden ja erilaisten kulttuuristen perinteiden avulla. (T1)

Esitellään erilaisia kohdekielisiä toimintaympäristöjä ja tapoja toimia niissä. 7. luokalla tärkeimmät toimintaympäristöt 

löyty vät läheltä eli keskitytään kouluun, lähiympäristöön sekä harrastuksiin. Sen lisäksi oppijaa kannustetaan etsimään 

itselleen tärkeitä toimintaympäristöjä ja tutustua niihin vielä tarkemmin. (T2)

Hyödynnetään opetuksessa yhtäläisyyksiä muihin kieliin sanaston ja rakenteiden osalta. (T3)

S2: Hyödynnetään erilaisia itsearvioinnin tapoja sekä vertaisarviointia. Käydään läpi eurooppalaisen kielisalkun arviointi-

kriteeristö, jotta oppijalle muodostuu selkeä käsitys tavoitteistaan kielen eri osa-alueilla. Rohkaistaan elinikäiseen oppi-

miseen. (T4)

Kannustetaan oppilasta löytämään itselleen sopivin ja luonnollisin tapa oppia kieltä. Rohkaistaan astumaan mukavuus-

alueen yli. (T5)

S3: Oppilas pystyy viestimään jokapäiväisissä tilanteissa ja kertomaan itsestään ja harrastuksistaan. (T6)

Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. (T7)

Oppilas harjoittelee eri kohteliaisuuskäytänteitä. (T8)

Oppilas ymmärtää pääasiat itselleen läheisistä teksteistä. Hän ymmärtää yksinkertaistettua yleiskieltä. (T9)

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai 

kuvitteellisista aiheista. Oppija harjoittelee käyttämään erilaisia keinoja tuottaa tekstiä. 

Oppilas osaa soveltaa ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmauksissa. (T10)
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Muu vieras kieli, valinnainen A-oppimäärä (A2-kieli) vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L7

S1: Oppilas tutustuu eri maihin ja kulttuureihin, joissa kohdekieltä puhutaan. Hän oppii huomaamaan eroavaisuuksia 

kieles sä ja kulttuurissa, sanavalintojen, äänteiden ja erilaisten kulttuuristen perinteiden avulla. (T1)

Esitellään erilaisia kohdekielisiä toimintaympäristöjä ja tapoja toimia niissä. 7. luokalla tärkeimmät toimintaympäristöt 

löyty vät läheltä eli keskitytään kouluun, lähiympäristöön sekä harrastuksiin. Sen lisäksi oppijaa kannustetaan etsimään 

itselleen tärkeitä toimintaympäristöjä ja tutustua niihin vielä tarkemmin. (T2)

Hyödynnetään opetuksessa muita kieliä, silloin kun mietitään sanaston ja rakenteiden yhtenevyyttä. (T3)

S2: Hyödynnetään erilaisia itsearvioinnin tapoja sekä vertaisarviointia. Käydään läpi Eurooppalaisen kielisalkun arviointi-

kriteeristö, jotta oppilaalle muodostuu selkeä käsitys tavoitteistaan kielen eri osa-alueilla. Tuodaan esiin elinikäisen oppi-

misen kaari. (T4)

Kannustetaan oppilasta löytämään itselleen sopivin ja luonnollisin tapa oppia kieltä. Rohkaistaan astumaan mukavuus-

alueen yli. (T5)

S3: Oppilas pystyy ilmaisemaan mielipiteensä ja joitakin näkökulmia itselleen läheisistä aiheista. (T6)

Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt 

viestin. (T7)

Oppilas tiedostaa oman kulttuurinsa ja kohdekulttuurin eroja kohteliaisuuskäytänteissä. (T8)

Oppilas ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. (T9)

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään 

kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen perussanasto- ja rakennevalikoimaa. 

Oppilas osaa soveltaa ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmauksissa. Oppilas käyttää erilaisia viestintäkanavia 

tekstien tuottamiseen. (T10)

Muu vieras kieli, valinnainen A-oppimäärä (A2-kieli) vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L7

S1: Oppilas tutustuu eri maihin ja kulttuureihin. Hän oppii huomaamaan eroavaisuuksia kielessä ja kulttuurissa, sanavalin-

tojen, äänteiden ja erilaisten kulttuuristen perinteiden avulla. (T1)

Esitellään erilaisia kohdekielisiä toimintaympäristöjä ja tapoja toimia niissä. 7. luokalla tärkeimmät toimintaympäristöt 

löyty vät läheltä eli keskitytään kouluun, lähiympäristöön sekä harrastuksiin. Sen lisäksi oppilasta kannustetaan etsimään 

itselleen tärkeitä toimintaympäristöjä ja tutustua niihin vielä tarkemmin. (T2)

Hyödynnetään opetuksessa muita kieliä, esimerkiksi ruotsia (saksa) tai englantia (ranska, saksa, venäjä, espanja), silloin kun 

mietitään sanaston ja rakenteiden yhtenevyyttä. (T3)

S2: Hyödynnetään erilaisia itsearvioinnin tapoja sekä vertaisarviointia. Käydään läpi Eurooppalaisen kielisalkun arviointi-

kriteeristö, jotta oppilaalle muodostuu selkeä käsitys tavoitteistaan kielen eri osa-alueilla. Tuodaan esiin elinikäisen oppi-

misen kaari. (T4)

Kannustetaan oppilasta löytämään itselleen sopivin ja luonnollisin tapa oppia kieltä. Rohkaistaan astumaan mukavuus-

alueen yli. (T5)
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S3: Oppilas pystyy ilmaisemaan mielipiteensä ja toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä. (T6)

Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. Oppija osaa varmistaa, onko viestintäkumppani 

ymmärtänyt viestin sekä rajoitetusti kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. 

Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä. (T7)

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan 

huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia. (T8)

Oppilas pystyy seuraamaan ja ymmärtämään hidasta ja yksinkertaista yleiskielistä puhetta, esimerkiksi julkisuuden 

henkilön haastattelua tai piirroselokuvaa. Hän pystyy ymmärtämään pääasiat kirjoitetusta uutisesta tai muusta 

yleistietoon tai omaan kiinnostukseen liittyvästä tekstistä. (T9)

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään 

kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen perussanasto- ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä 

fraaseja ja idiomeja. 

Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa. Oppilas käyttää 

monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia tekstien tuottamiseen. (T10)

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia 

opiskeltavan kielen asemaan liittyviä 

arvoja ja ilmiöitä, ja antaa oppilaalle 

valmiuksia kehittää kulttuurien välistä 

toimintakykyään.

S1 Kielten statuksiin 

liittyvien kysymysten 

huomaaminen 

ja kulttuurienvälinen 

toimintakyky

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan 

kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia 

kohdekielisiä toimintaympäristöjä, 

jotka laajentavat oppilaan maailman-

kuvaa.

S1 Maailmankansalaisen 

taitojen kehittyminen 

opiskeltavaa kieltä 

käyttämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja 

mahdollisuuksista oppia 

kohdekielisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, 

millaisia säännönmukaisuuksia 

kohdekielessä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan muissa kielissä 

sekä käyttämään kielitiedon 

käsitteitä oppimisensa tukena.

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 

perusteella johtopäätöksiä kohdekielen 

säännönmukaisuuksista ja soveltaa 

joh topäätöksiään sekä verrata sitä, 

miten sama asia ilmaistaan jossakin 

muussa kielessä. 

Oppilas tuntee kohde kielen keskeisiä 

kielitiedon käsit teitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan 

tavoitteita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia kieliä ja 

arvioimaan oppimistaan itsenäisesti 

ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaikutukseen, 

jos sa tärkeintä on viestin välittyminen.

S4 Tavoitteiden 

asettaminen, 

oppimisen refl ektointi 

ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielen-

opiskelutavoitteitaan ja arvioida 

opiskelutapojaan. 

Oppilas osaa toimia vuorovaikutus-

tilanteessa toisia kannustaen.
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T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja

 taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan 

sekä kehittää elinikäisen kielten-

opiskelun valmiuksiaan.

S4 Elinikäisen 

kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää 

kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja 

osaa pohtia, miten hän voi käyttää taito-

aan koulun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
Taitotaso A2.2

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan 

monenlaisia jokapäiväisiä viestintä-

tilanteita sekä toimimaan niissä 

aloitteellisesti.

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa

Oppilas selviää jo kohtalaisesti monenlai-

sista jokapäiväisistä viestintä-

tilanteista. Oppilas pystyy enenevässä 

määrin olemaan aloitteellinen 

viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivi-

nen viestintätilanteessa sekä syventä-

mään taitoaan käyttää kohdekielisiä 

viestinnän keinoja, vakiintuneita 

fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja 

muuta kompensaatiota.

S3 Viestintä-

strategioiden 

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 kie-

lenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy 

mielipiteiden ja asenteiden 

esiin tuomista.

S3 Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus

Oppilas osaa käyttää kieltä yksin-

kertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin 

tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä 

mielipiteiden ja asenteiden asianmukai-

seen ilmaisemiseen. 

Oppilas pystyy keskustelemaan kohteli-

aasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja 

perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

tulkita erilaisia tekstejä, myös selvä-

piirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan 

tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnas-

sa 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 pää-

tellä tuntemattomien sanojen 

merkityksiä asiayhteydestä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihe-

piirejä laajentaen sekä kiinnittäen 

huomiota myös keskeisiin rakenteisiin 

ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Tekstien 

tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä 

ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja 

konkreettista sanastoa. 

Oppilas osaa helposti ennakoitavan 

perussanaston ja monia keskeisimpiä 

rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin 

ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin 

harjoitelluissa ilmauksissa.
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B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai 

neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon 

kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttä-

mään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppi-

misensa tukena. Oppilasta rohkaistaan käyttämään 

kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovai-

kutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoit-

teena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja 

samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kult-

tuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään 

pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidon-

naisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan 

tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsi-

tellä myös koulun opetuskielellä. 

 Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso 

perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten 

indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kie-

liin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitus-

järjestelmää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii 

opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita so-

veltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikoh-

taisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-

eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitus-

merkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden 

ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. 

Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla 

kielellä eri oppiaineissa.

 Vapaaehtoisen B2-kielen opiskelu alkaa Nurmijär-

ven kunnassa 8. vuosiluokalta. B2-kieltä opiskellaan 

perusopetuksen aikana, vuosiluokilla 8–9, yhteensä 

Vieras kieli, B2-oppimäärä

4 vuosiviikkotuntia. B2-kielen vuosiviikkotunnit sisäl-

tyvät koulun päättämineen oppilaan vallinnaistun-

teihin, joiden osalta koulu kirjaa lukuvuosisuunnitel-

maansa valinnaisaineiden nimet, laajuudet, tavoitteet 

ja sisällöt, vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjo-

taan sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen 

ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.   

 Oppilas tekee valintansa koulun tarjoamista valin-

naisaineista. Koulu voi asettaa valinnaisten aineiden 

toteutumiselle ehtoja, mm. opetusryhmille vähim-

mäis- ja enimmäiskoon (oppilasmäärä/ryhmä).

B2-kieli vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1–T5, T 7 S1–S3 L1–L6

B2-kieli vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2–T 7 S2–S3 L3–L6
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Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan 

uuden opiskeltavan kielen suhde 

aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 

tutustumaan kyseisen kielen kieli-

alueeseen ja elämänmuodon / 

joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä

 tukea oppilaan kielellisen päättely-

kyvyn, uteliaisuuden ja moni-

kielisyyden kehittymistä.

S1 Opiskeltavan kielen 

aseman, keskeisten 

erityispiirteiden 

ja kielialueen 

hahmottaminen

Oppilas tuntee opiskeltavan kielen 

asemaa maailman kielten joukossa ja 

keskeisimpiä kielen erityispiirteitä.

Oppilas osaa luonnehtia joitakin 

opiskeltavan kielen kielialueen 

kulttuurisia ja muita ilmiöitä.

Kielenopiskelutaidot

T2 rohkaista oppilasta näkemään 

opiskeltavan kielen taito osana 

elinikäistä oppimista ja oman kieli-

varannon karttumista, ohjata oppilasta 

löytämään itselleen ja ikäkaudelleen 

parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä 

sekä kannustaa häntä käyttämään 

vähäistäkin taitoaan myös 

oppituntien ulkopuolella.

S2 Tavoitteiden 

asettaminen, 

oppimisen 

refl ektointi 

ja yhteistyö  

Oppilas osaa arvioida omia kielen-

opiskelutavoitteitaan ja opiskelutapojaan. 

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää 

kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella 

ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää 

taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.3

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 

harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista 

viestintätilanteista tukeutuen joskus 

viestintäkumppaniin.

T4 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä.

S3 Viestintä-

strategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta

 tarvitsee vielä usein apukeinoja. 

Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin 

ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkää-

mällä), 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.

Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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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 kirjoi-

tettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhtey-

den 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 

tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 

tutuista ja itselleen tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen 

harjoitelluista aiheista. 

Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmai-

sut ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa hyvin suppean perus-

sanaston, muutaman tilannesidonnaisen 

ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.
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Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppi-

laiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista 

ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsit-

teiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää 

oppi laiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. 

Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen 

opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toimin-

nallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta 

ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- 

ja viestintäteknologiaa.

Matematiikka

 Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteis-

tä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista 

minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös 

viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Mate-

matiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä 

toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta 

oppi misestaan. Opetus ohjaa oppilaita ymmärtä-

mään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämäs-

sään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää 

oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa 

monipuolisesti. 

 

Matematiikka vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S4 L1-L6

Asiat opetetaan monipuolisia toimintamateriaaleja käyttäen. Oppimista sanallistetaan ja opetellaan perustelemaan omia 

ratkaisujaan. Lukualuetta 0–10 varmistetaan ennen lukualueen laajennusta.

S1: Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.  Vertaillaan, luokitellaan ja 

asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.  Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri 

näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

S2: Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden lukualueella 0–20. 

Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä 

taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia, kuten parillisuutta. Perehdytään lukujen 

1–10 hajotelmiin. Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Laskutoimituksista harjoitellaan yhteen- ja vähennys-

lasku.

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustu-

loksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa. 

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0–20. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita las-

kutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.  Harjoitellaan hyödyn-

tämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.

S3: Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan 

suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä. 

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään 

ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan. Mittaamisen periaate tuodaan 

tutuksi käyttämällä aluksi omia, esimerkiksi kehollisia tai esineisiin liittyviä, mittayksiköitä. Tutustutaan mittayksiköistä 

senttimetriin. Harjoitellaan kellonajoista tasat ja puolet tunnit sekä tutustutaan ajan yksiköihin. 

S4: Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertai-

sia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.

Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia matemaattisten kä-

sitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehittää oppi-

laiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjal lisesti ja piirtäen sekä tul-

kiten kuvia. Matematiikan opetus luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseksi sekä 

laskutaidolle.
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Matematiikka vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S4 L1-L6

Asiat opetetaan monipuolisia toimintamateriaaleja käyttäen. oppimista sanallistetaan ja opetellaan perustelemaan omia 

ratkaisujaan. Lukualuetta 0-20 varmistetaan ennen lukualueen laajennusta.

S1: Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.  Vertaillaan, luokitellaan ja 

asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.  Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri 

näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

S2: Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja nu-

meromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. 

Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten 

parillisuutta, monikertoja ja puolittamista. Vahvistetaan lukujen 1–10 hajotelmia.

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustu-

loksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa. 

Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.

Oppilaat ymmärtävät lukumäärän ja numeromerkinnän vastaavuuden lukualueella 0-100. Harjoitellaan kymmenjärjestel-

män periaatetta konkreettisesti. Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0–100. Harjoitellaan erilaisia pääs-

sälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.  

Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1–5 ja 10. Luodaan pohja 

ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kerto-

laskun liitännäisyyteen.

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.

S3: Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan 

suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä. 

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita, joista käsitellään ainakin kolmio, nelikulmio ja ympyrä. Tunnistamisen lisäk si 

rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja taso-

kuviota myös luokitellaan.

Kerrataan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mitta-

yksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoi-

tellaan kellonaikoja ja ajan yksiköitä.
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Matematiikka vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1, L3-L6

Kerrataan ja harjoitellaan aikaisemmin opiskeltuja asioita. Lukukäsitteen pohjaa vahvistetaan. Käytetään aktiivisesti moni-

puolisia konkreettisia välineitä. Harjoitellaan sanallistamaan matemaattista ajattelua.

Tuetaan oppilaan lukukäsitteen kehittymistä positiivisiin rationaalilukuihin (T9).

S1: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-

suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.  Tutustutaan ohjelmiin graafi sessa ohjelmointiympäristössä.

S2: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä lukualueella 0–1000 .

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla luku ja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja 

sekä varmis tetaan niiden osaaminen lukualueella 0–1000. 

Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6–9. Varmistetaan kertotaulujen 1–10 

osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- 

että ositus jakotilanteissa.

Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen monipuolisesti konkretiaa ja väli neitä.

Opitaan murtoluvun käsite ja vertaillaan murtolukujen suuruutta konkretiaa käyttäen.

Tutustutaan desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää, vertaillaan niiden suuruutta ja tutustutaan murtoluvun ja 

desi maaliluvun yhteyteen.

S3: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

S4: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin 

ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon 

ja pyramidiin.

Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin 

kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Tutustutaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. 

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen. Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. Harjoi tellaan 

mittaa mista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauk sen tarkistamiseen.

Tutustutaan mittayksikköjärjestelmän käsitteisiin esimerkiksi minuutti–tunti, senttimetri–metri ja gramma–kilogramma.

S5: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään tietoa taulu koiden ja 

diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo.

Päätellään, onko arkitilanteissa tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.

Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaattisten 

käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää matemaattista ajatteluaan 

ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisu-

tapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden 

lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta.
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Matematiikka vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1, L3-L6

Kerrataan ja harjoitellaan aikaisemmin opiskeltuja asioita. Vahvistetaan sanallista matemaattista ajattelua. Mahdollistetaan 

konkreettisten välineiden monipuolinen käyttö. Syvennetään eri laskustrategioita päässälaskuissa. Harjaannutetaan taitoa 

laskea peruslaskutoimituksia päässä eri laskustrategioita käyttäen.

Tuetaan oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin (T9).

S1: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-

suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. 

Harjoitellaan graafi sen ohjelmointiympäristön ohjelmien käyttöä.

S2: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä lukualueella 0–100000.

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla luku ja.

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia lukualueella 0–100000. Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. 

Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kerto taulujen 1–10 

osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositus jakotilanteissa. Harjoi tellaan 

lukuyksiköittäin jakamista. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvul la kertomisessa ja jakamisessa. Hyödynne-

tään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen välineitä.

Varmistetaan murtoluvun käsite kuvallisessa, sanallisessa ja symbolisessa esitysmuodossa ja harjoitellaan murtolukujen 

yhteen- ja vähennyslaskuja eri tilanteissa.

Harjoitellaan desimaalilukuja osana kymmenjärjestelmää ja opitaan yhteen- ja vähennyslaskuja desimaali luvuilla.

S3: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

S4: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Varmistetaan kappaleiden luokittelua.

Varmistetaan tasokuvioiden luokittelua sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.

Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.

Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä ja luokittelemista.

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristös-

sä esimerkiksi osana taidetta.

Tutustutaan koordinaatistosta ensin ensimmäiseen neljännekseen ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin.

Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota 

mittaus tarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Tutustutaan pinta-alan käsitteeseen. Ohja-

taan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksinkertaisia yksikönmuunnoksia.

S5: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja 

diagrammien avulla. Päätellään, onko arkitilanteissa tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
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Matematiikka vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 L1, L3-L6

Kerrataan ja harjoitellaan aikaisemmin opiskeltuja asioita. Oppilaalle on taattava mahdollisuus toiminta materiaalien 

käyttöön. Tutustutaan graafi sen ohjelmointiympäristön ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tuketaanoppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin (T9).

S1: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus-

suhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafi sessa ohjel mointiympäristössä.

S2: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä.

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla luku ja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Varmistetaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien 

osaaminen. 

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Varmistetaan kertolaskualgoritmin osaaminen ja uutena desi maaliluvun 

kertominen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Varmistetaan luku yksiköittäin jakamisen 

osaaminen ja uutena desimaaliluku jaettavana. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa 

ja jakamisessa. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen 

suuruusluokan. 

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Hyödynnetään murtoluvun 

ja desimaaliluvun välisiä yhteyksiä.

Tutustutaan prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden 

laskemista yhden prosentin avulla. 

S3: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja tasapainoehtoa soveltamalla.

S4: Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita

 ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.

Harjoitellaan  koordinaatiston käyttöä.

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita 

hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, 

mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan nelikulmioiden ja kolmioiden kuvioiden 

piirejä ja pinta-aloja.

Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin 

käytetyillä mittayksiköillä.

S5: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. 

Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin 

ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdol linen 

vai varma.
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Matematiikka vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T14 S1-S5 S1-S5

Kerrataan ja harjoitellaan aikaisemmin opiskeltuja asioita. Varmistetaan = -merkin oikea käyttö. Varmistetaan muidenkin 

perusasioiden osaaminen  

S1: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraus -

s uhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafi sessa ohjel mointiympäristössä.

S2: Varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä.

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla luku ja.

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja 

laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.

Syvennetään murto- ja desimaalilukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnolli-

sella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.  Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosen tin välisiä yhteyksiä.

S3: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.

S4: Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään tarkemmin luokittelemaan kappaleita. 

Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja syvennetään luokittelemista.

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristös-

sä esimerkiksi osana taidetta.

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita hyödyntä-

mään mittakaavaa kartan käytössä.

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkista-

miseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. 

Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin 

käytetyillä mittayksiköillä.

S5: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. 

Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista keskiarvo 

ja tyyppiarvo.

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen 

vai varma.
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Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet 

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja

 kiinnostusta matematiikkaa kohtaan 

sekä tukea myönteistä minäkuvaa 

ja itseluottamusta.

S1-S5 Ei vaikuta arvion tai arvosanan 

muodostamiseen. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan

yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.

S1-S5 Opittujen 

asioiden yhteydet 

Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä 

oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä.

T3 ohjata oppilasta kehittämään 

taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä 

perusteltuja päätelmiä havaintojensa 

pohjalta.

S1-S5 Kysymysten 

esittäminen ja 

päättelytaidot 

Oppilas osaa esittää matematiikan 

kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja 

päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään 

päättelyään ja ratkaisujaan muille 

konkreettisin välinein, piirroksin, 

suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntäen.

S1-S5 Ratkaisujen ja 

päätelmien 

esittäminen

Oppilas esittää ratkaisujaan ja 

päätelmiään eri tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelman-

ratkaisutaitojen kehittämisessä.

S1-S5 Ongelma-

ratkaisutaidot

Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan 

erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään 

taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä 

ja tuloksen mielekkyyttä.

S1-S5 Taito arvioida 

ratkaisua 

Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida 

ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen 

mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet. 

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja

ymmärtämään matemaattisia 

käsitteitä ja merkintöjä.

S1-S5 Matemaattisten 

käsitteiden 

ymmärtäminen 

ja käyttö 

Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita 

käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta 

vahvistamaan ja laajentamaan 

ymmärrystään kymmenjärjestelmästä. 

S2 Kymmen-

järjestelmän 

ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän 

periaatteen, myös desimaalilukujen 

osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen 

kehittymisessä positiivisiin rationaali-

lukuihin ja negatiivisiin kokonais-

lukuihin.

S2 Lukukäsite Oppilas osaa käyttää positiivisia 

rationaalilukuja ja negatiivisia 

kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan 

sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti 

hyödyntäen laskutoimitusten 

ominaisuuksia.

S2 Laskutaidot ja

 peruslasku-

toimitusten 

ominaisuuksien 

hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasti päässä

 ja kirjallisesti.

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
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T11 ohjata oppilasta havainnoimaan

 ja kuvailemaan kappaleiden ja 

kuvioiden geometrisia ominaisuuksia 

sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin 

käsitteisiin.

S4 Geometrian 

käsitteet ja 

geometristen 

ominaisuuksien 

havainnointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa 

kappaleita ja kuvioita.  

Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä tun-

nistaa suoran ja pisteen suhteen 

symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan 

mittauskohteen suuruutta ja 

valitsemaan mittaamiseen sopivan

välineen ja mittayksikön sekä 

pohtimaan mittaustuloksen

 järkevyyttä.

S4 Mittaaminen Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, 

mitata ja arvioida mittaustuloksen

 järkevyyttä. 

Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja 

tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät 

mittayksikkömuunnokset.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja t

ulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja 

sekä käyttämään tilastollisia tunnus-

lukuja sekä tarjota kokemuksia toden-

näköisyydestä.

S5 Taulukoiden ja 

diagrammien 

laatiminen ja 

tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta 

aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diag-

rammeja. 

Oppilas osaa laskea keskiarvon ja 

määrittää tyyppiarvon.

T14 innostaa oppilasta laatimaan

 toimintaohjeita tietokoneohjelmina 

graafi sessa ohjelmointiympäristössä.

S1 Ohjelmointi 

graafi sessa 

ohjelmointi-

ympäristössä

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan 

ohjelman graafi sessa ohjelmointi-

ympäristössä.
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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 ma-

temaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, 

keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan 

niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja.

Matematiikka vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12, T14, T15, T16, T18, T20 S1-S5 L1-L7

Ohjelmoinnin opetus: 7. ja 8. luokilla tutustutaan johonkin ohjelmointikieleen lyhyesti. Pääpaino ohjelmoinnin 

opetuksessa on 9. luokalla.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen (T15). 

Kannustetaan oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja (T18).

S1: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmälli-

sesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Har-

joitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvenne-

tään algoritmista ajattelua. Tutustutaan johonkin ohjelmointiympäristöön ja harjoitellaan yksinkertaisten ohjelmointikäs-

kyjen tekemistä. Sovelletaan valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.

S2: Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan mur-

toluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Harjoitel-

laan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen 

jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desi maalilukujen laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan 

ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 

S3: Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Tutustutaan polynomien yhteen- ja vähennys-

laskuun. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen 

yhtälöitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. 

S4: Tutustutaan funktion käsitteeseen. 

S5: Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja puolisuoran käsit-

teisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Harjoitellaan geometrista piirtämistä. Lasketaan 

monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
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Matematiikka vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T20 S1-S6 L1-L7

Ohjelmoinnin opetus: 7. ja 8. luokilla tutustutaan johonkin ohjelmointikieleen lyhyesti. Pääpaino ohjelmoinnin 

opetuksessa on 9. luokalla.

Tarkoitus on 8. ja 9. luokilla kerrata ja vahvistaa aiemmilla luokkatasoilla opittuja asioita. 

Kannustetaan oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja (T18).

S1: Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 

S2: Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoit-

taman määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertai-

luprosentti. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa.

S3: Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien 

yhteen -, vähennys- ja kertolaskua. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa.

S4: Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. 

Piirretään suoria koordi naatistoon. 

S5: Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.  Opitaan käyttämään Pythagoraan 

lauset ta. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen. Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, 

kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.

S6: Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmär-

täminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. 

Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Tutustutaan tilastojen käsittelyyn myös taulukkolaskentaohjelmalla. Laske-

taan todennäköisyyksiä.

Matematiikka vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T20 S1-S6 L1-L7

Tarkoitus on 8. ja  9. luokilla kerrata ja vahvistaa aiemmilla luokkatasoilla opittuja asioita. 

S1: Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tietokone ohjelmia osana 

matematiikan opiskelua.

S3: Muodostetaan ja ratkaistaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafi sesti ja algebrallisesti. 

Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä.

S4: Kuvataan riippuvuuksia sekä graafi sesti että algebrallisesti. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan 

suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähene-

mistä. Määritetään funktioiden nollakohtia.

S5: Opitaan käyttämään trigonometrisia funktioita. Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, 

lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia.
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Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoitteet
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, 

myönteistä minäkuvaa ja itseluotta-

musta matematiikan oppijana.

S1 – S6 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan 

vastuuta matematiikan oppimisesta 

sekä yksin että yhdessä toimien.

S1 – S6 Vastuunottaminen 

opiskelusta

Oppilas ottaa vastuuta omasta 

oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti 

ryhmän toimintaan.

Työskentelyn taidot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 

ymmärtämään oppimiensa asioiden 

välisiä yhteyksiä.

S1 – S6 Opittujen asioiden 

yhteydet 

Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa 

asioiden välisiä yhteyksiä.

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan 

täsmälliseen matemaattiseen 

ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti.

S1 – S6 Matemaattinen 

ilmaisu

Oppilas osaa ilmaista matemaattista 

ajatteluaan sekä suullisesti että 

kirjallisesti.

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa 

ajattelua vaativien matemaattisten 

tehtävien ratkaisemisessa ja siinä

 tarvittavien taitojen kehittämisessä.

S1 – S6 Ongelman-

ratkaisutaito 

Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista 

niitä hyödyntäen matematiikkaa. 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 

kehittämään matemaattisia ratkaisu-

jaan sekä tarkastelemaan kriittisesti 

tuloksen mielekkyyttä.

S1 – S6 Taito arvioida 

ja kehittää 

matemaattisia 

ratkaisuja 

Oppilas osaa arvioida matemaattista 

ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti 

tuloksen mielekkyyttä.

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 

matematiikkaa muissakin oppiaineissa 

ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

S1 – S6 Matematiikan 

soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa 

eri ympäristöissä. 

T8 ohjata oppilasta kehittämään 

tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan 

sekä opastaa tiedon kriittiseen 

tarkas teluun.

S1, S4, 

S6  

Tiedon analysointi 

ja kriittinen 

tarkastelu

Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja 

esittää tilastotietoa.

T9 opastaa oppilasta soveltamaan 

tieto- ja viestintäteknologiaa mate-

matiikan opiskelussa sekä ongel mien 

ratkaisemisessa.

S1 – S6 Tieto- ja viestintä-

teknologian käyttö 

Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintätek-

nologiaa matematiikan opiskelussa.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 

päättely- ja päässälaskutaitoa ja 

kannustaa oppilasta käyttämään 

laskutaitoaan eri tilanteissa.

S1, S2 Päättely- ja 

laskutaito 

Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja 

päässälaskutaitoa eri tilanteissa.
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T11 ohjata oppilasta kehittämään 

kykyään laskea peruslaskutoimituksia 

rationaaliluvuilla.

S2 Peruslasku-

toimitukset  

rationaaliluvuilla

Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimi-

tukset rationaaliluvuilla.

T12 tukea oppilasta laajentamaan luku-

käsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin.

S2 Lukukäsite Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa 

kuvailla niiden ominaisuuksia.

T13 tukea oppilasta laajentamaan 

ymmärrystään prosenttilaskennasta.

S2, S6 Prosentin käsite ja 

prosenttilaskenta 

Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen 

käytöstä. 

Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden, 

prosenttiluvun osoittaman 

määrän kokonaisuudesta sekä muutos- ja 

vertailuprosentin. 

Oppilas osaa käyttää tietojaan eri 

tilanteissa.

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 

tuntemattoman käsite ja kehittämään 

yhtälönratkaisutaitojaan. 

S3, S4 Tuntemattoman 

käsite ja yhtälön-

ratkaisutaidot 

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.

S3, S4 Muuttujan ja 

funktion käsitteet 

sekä kuvaajien 

tulkitseminen ja 

tuottaminen

Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion 

käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja 

toisen asteen funktion kuvaajan. 

Oppilas osaa tulkita kuvaajia 

monipuolisesti.

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 

geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 

yhteyksiä.

S5 Geometrian 

käsitteiden ja 

niiden välisten

 yhteyksien 

hahmottaminen 

Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, 

kulmiin ja monikulmioihin liittyviä 

ominaisuuksia sekä niiden välisiä 

yhteyksiä.

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ja hyödyntämään suorakulmaiseen 

kolmioon ja ympyrään liittyviä ominai-

suuksia.

S5 Suorakulmaisen 

kolmion ja 

ympyrän 

ominaisuuksien 

hahmottaminen 

Oppilas osaa käyttää Pythagoraan 

lausetta ja trigonometrisia funktioita. 

Oppilas ymmärtää kehäkulman ja 

keskuskulman käsitteet.

T18 kannustaa oppilasta kehittämään 

taitoaan laskea pinta-aloja ja 

tilavuuksia.

S5 Pinta-alojen ja 

tilavuuksien 

laskutaito

Oppilas osaa laskea tasokuvioiden pinta-

aloja ja kappaleiden tilavuuksia. Oppilas 

osaa pinta-ala- ja tilavuusyksiköiden 

muunnoksia.

T19 ohjata oppilasta määrittämään 

tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 

todennäköisyyksiä.

S6 Tilastolliset 

tunnusluvut ja 

todennäköisyys-

laskenta 

Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset 

tunnusluvut ja osaa antaa niistä esimerk-

kejä.  Oppilas osaa määrittää sekä klassisia 

että tilastollisia todennäköisyyksiä.

T20 ohjata oppilasta kehittämään 

algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 

soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia 

ongelmien ratkaisemiseen.

S1 Algoritminen 

ajattelu ja 

ohjelmointitaidot 

Oppilas osaa soveltaa algoritmisen 

ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida 

yksinkertaisia ohjelmia.
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Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, 

kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva in-

tegroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestä-

vän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdis-

tyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. 

Ympä ristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, 

jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioitta-

minen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.

 Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäris-

tösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymis-

tä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen 

tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmär-

tämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden 

ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitietei-

nen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat 

hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään, 

arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteis-

sa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen perustana 

(Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 §) ja kriittisen 

ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. 

 Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän 

kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja 

taloudelliseen ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskei-

senä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten 

tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäris-

tölle nyt sekä tulevaisuudessa.

Ympäristöoppi

 Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäris-

töopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on 

tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologi-

assa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen 

toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia 

tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ih-

mistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maa-

pallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia 

omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita 

maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien 

ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä on ym-

märtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää 

näitä ilmiöitä käyttäen myös omissa tutkimuksissa 

saatavaa tietoa.  

 Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia ai-

neita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää 

niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia 

muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on op-

pia ymmär tämään terveyttä tukevia ja suojaavia teki-

jöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää 

terveyt tä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaa-

mista. 

 Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää 

oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedon-

aloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edis-

tetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuk-

sia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin 

tiedon aloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja 

koulutuspolkuihin.

 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S6 L1-L7

S3: Tutkitaan eliölajien rakenteita sekä lisääntymistä ekosysteemin toiminta ja ravintoketjut huomioiden 

paino pistealueena piha. 

S4: Tutkitaan kasveja kasvattamalla niitä.

S5: Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja koulupäivän hyviin toimintatapoihin.

Vuosiluokilla 1–2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa 

ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä.  Leikkiin perustuvien ongelmanratkaisu- ja 

tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan 

ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita.
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Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S6 L1-L7

S1: Ihmiseen kehoon ja sen toimintaan tutustuminen.

S3: Tutkitaan eliölajien rakenteita sekä lisääntymistä ekosysteemin toiminta ja ravintoketjut huomioiden 

paino pistealueena metsä. Tutustutaan erilaisiin karttoihin ja laaditaan pihakartta.

S5: Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta.

S6: Painotus omaan kotiseutuun.

Vuosiluokilla 3–6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan ympäröivää maa-

ilmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa kasvuaan 

ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöi tä koh-

taan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5, T9-T14 S1-S6 L1-L7

S3: Painopistealueena kotiseutu ja Suomi.

S4: Tutkimusaiheena sää.

S1: Käsitellään ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheet. 

Kiinnitetään huomio ta kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 

Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita 

ja arvoja (3–6. lk). 

Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, 

sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin (3. lk, 5. lk). 

Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä ja tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita (3–6. lk). 

S2: Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja, esimerkiksi osa-alueilla liikenneturvallisuus (3–6. lk), 

tapaturmat ja toiminta ensiaputilanteissa (3. lk, 5. lk), kiusaamisen ehkäisy ja fyysinen sekä henkinen koskemattomuus 

(3–6. lk). 

S5: Tarkastellaan aineiden olomuotoja ja ominaisuuksia: vesi (3. lk), muut aineet (5. lk). Aineen säilymisen peri aatteen 

hahmottamiseksi käsitellään yhteyttäminen (3. lk, 5. lk) ja veden kiertokulku (3. lk, 5. lk). 

Perehdytään  vuoden- ja vuorokaudenaikoihin (3. lk). Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen 

toiminnan vuorovaikutussuhteita. 

Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen paino pistealueena vesistöt ja niiden suojelu (3. lk). 

S6: Huomioidaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen kaikilla vuosiluokilla. 



134

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5, T9-T14 S1-S6 L1-L7

S3: Painopistealueena Pohjoismaat.

S4: Tutkimusaiheina kasvien kokeellinen kasvatus, kasvion laadinta ja maa- ja kallioperä.

S1: Käsitellään ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheet. 

Kiinni tetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 

Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja 

arvoja (3–6. lk). 

Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä ja tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita (3–6. lk). 

S2: Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita (4. lk, 6. lk). 

Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja, esimerkiksi osa-alueilla liikenneturvallisuus (3–6. lk), palo- ja sähkö-

turvallisuus (4. lk), kiusaamisen ehkäisy ja fyysinen sekä henkinen koskemattomuus (3–6. lk). 

S5: Tarkastellaan aineiden olomuotoja ja ominaisuuksia:  vesi (3. lk), muut aineet (5. lk). 

Aineen säilymisen periaatteen hahmottamiseksi käsitellään palaminen (4. lk).

Perehdytään lähiavaruuteen ja maapallon rakenteeseen (4. lk). 

Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. 

Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen paino piste alueena metsät ja suot sekä niiden 

suojelu (4. lk).

S6: Huomioidaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen kaikilla vuosiluokilla. 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T19 S1-S6 L1-L7

S3: Painopistealueena Eurooppa.

S4: Tutkimusaiheina kappaleen liikkeen muutokset ja voima. 

S1: Käsitellään ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheet. 

Kiinnitetään huomio ta kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. 

Käsitellään ikäkauden mukais esti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. (5. lk.) 

Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja 

(3–6. lk). Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, 

sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin (3. lk, 5. lk). 

Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä ja tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita (3–6. lk). 

S2: Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja, esimerkiksi osa-alueilla liikenneturvallisuus (3–6. lk), tapaturmat 

ja toiminta ensiaputilanteissa (3. lk, 5. lk), kiusaamisen ehkäisy ja fyysinen sekä henkinen koskemattomuus (3–6. lk). 

S5: Tarkastellaan aineiden olomuotoja ja ominaisuuksia:  vesi (3. lk), muut aineet (5. lk). Aineen säilymisen periaatteen hah-

mottamiseksi käsitellään yhteyttäminen (3. lk, 5. lk) ja veden kiertokulku (3 lk, 5 lk). Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympä-

ristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen 

paino pistealueena maapallon luonnon  moni muotoisuus (5. lk). 

S6: Huomioidaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen kaikilla vuosiluokilla. 
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Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T19 S1-S6 L1-L7

S3: Painopistealueena Afrikka ja Aasia.

S4, S6: Omaan elinympäristöön liittyvä tutkimustehtävä. 

S1: Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja 

arvoja (3–6. lk). 

Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä ja tunnis tetaan omaa oppimista tukevia asioita (3–6. lk). 

S2: Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita (4. lk, 6. lk). 

Harjoitellaan turvallisuuden edistä mistä ja turvataitoja, esimerkiksi osa-alueilla liikenneturvallisuus (3–6. lk), myrkytykset 

ja päihteet (6. lk), kiusaamisen ehkäisy ja fyysinen sekä henkinen koskemattomuus (3–6. lk). 

S5: Tutkitaan energiaa, ääni- ja valoilmiötä (6. lk). 

Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. 

Tutustutaan ravinnon tuotantoon ja ruuan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön (6. lk.).

S6: Huomioidaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen kaikilla vuosiluokilla. Käsitellään  ilmastonmuutos ja 

ihmiskunnan globaali hyvinvointi (6. lk), toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista 

ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla (6. lk).
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Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan 

kiinnostusta ympäristöön ja ympäristö-

opin opiskeluun sekä auttaa oppilasta 

kokemaan kaikki ympäristöopin 

tiedonalat merkityksellisiksi itselleen.

S1-S6 Ympäristöopin 

merkityksen 

hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 

ympäristöopin tiedonalojen 

merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 

asettamaan omia opiskelutavoitteita 

ja työskentelemään pitkäjänteisesti 

niiden saavuttamiseksi sekä tunnista-

maan omaa ympäristöopin osaamis-

taan.

S1-S6 Tavoitteellinen 

työskentely ja oppi-

maan 

oppiminen

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita 

pienille kokonaisuuksille ja työskennellä 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuu-

den kehittymistä sekä ohjata oppilasta 

toimimaan ja vaikuttamaan lähiympä-

ristössään ja -yhteisöissään kestävän 

kehityksen edistämiseksi ja arvosta-

maan kestävän kehityksen merkitystä 

itselle ja maailmalle.

S1-S6 Kestävän 

kehityksen tiedot 

ja taidot

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla 

kestävän tulevaisuuden rakentamista 

tukevia ja uhkaavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja

 lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, 

kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen 

sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikutta-

misprojektissa.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan 

kysymyksiä eri aihepiireistä sekä 

käyttämään niitä tutkimusten ja muun 

toiminnan lähtökohtana.

S1-S6 Kysymysten

 muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen

 liittyviä kysymyksiä, joita voidaan 

yhdessä kehittää tutkimusten ja muun 

toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan 

ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, 

tekemään havaintoja ja mittauksia 

monipuolisissa oppimisympäristöissä 

eri aisteja ja tutkimus- ja mittaus-

välineitä käyttäen.

S1-S6 Tutkimisen taidot: 

suunnittelu, 

havainnointi ja 

mittaukset

Oppilas osaa toimia, havainnoida, mita ta 

ja dokumentoida tuloksia ohjeiden 

mukaisesti. 

Oppilas osaa suunnitella pieniä 

tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden 

kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan 

syy-seuraussuhteita, tekemään 

johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 

esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan 

eri tavoin.

S1-S6 Tutkimisen taidot: 

johtopäätösten 

tekeminen ja 

tulosten 

esittäminen

Oppilas harjoittelee ohjatusti 

syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja 

osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä 

tuloksista.

Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 

arjen teknologisten sovellusten 

käyttöä, merkitystä ja toiminta-

periaatteita sekä innostaa oppilaita

 kokeilemaan, keksimään ja luomaan 

uutta yhdessä toimien.

S2-S6 Teknologinen 

osaaminen ja 

yhteistyö 

teknologisessa 

ongelman-

ratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen 

teknologisten sovellusten toiminta-

periaatteita ja antaa esimerkkejä niiden 

merkityksestä.

Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja 

keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään 

hyvinvointia ja turvallisuutta toimin-

nassaan ja lähiympäristössään ja ohjata 

oppilasta toimimaan turvallisesti, tar-

koituksenmukaisesti, vastuullisesti ja 

itseään suojellen.

S1-S6 Turvallisuuden 

edistäminen ja 

turvataidot

Oppilas osaa esitellä keskeisiä 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä 

tekijöitä esimerkkien avulla.

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita 

ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja 

ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä 

oppimistilanteissa sekä harjoittelee 

niiden perustelemista ympäristöopin 

eri tiedonalojen avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimi-

maan sekä liikkumaan ja retkeilemään 

luonnossa ja rakennetussa ympäris-

tössä.

S2-S6 Ympäristössä 

toimiminen ja 

tutkiminen

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä 

luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 

ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympä-

ristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän 

jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

harjoitella ryhmässä toimimista 

erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutus-

tilanteissa, innostaa oppilasta ilmaise-

maan itseään ja kuuntelemaan muita 

sekä tukea oppilaan valmiuksia 

tunnistaa, ilmaista ja säädellä 

tunteitaan.

S1-S6 Vuorovaikutuksen 

taitojen 

kehittäminen 

sekä tunteiden 

tunnistaminen ja 

säätely

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla 

ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen 

käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja 

niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja 

ja harjoittelee niiden soveltamista eri 

rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- 

ja viestintäteknologiaa tiedon hankin-

nassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä 

vuorovaikutuksen välineenä vastuulli-

sesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

S1-S6 Tieto- ja viestintä-

teknologian

 käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätek-

nologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa 

ja vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintä-

teknologian vastuullista, turvallista ja 

ergonomista käyttöä.

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan 

ympäristöä, ihmisten toimintaa ja 

niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin 

käsitteiden avulla sekä kehittämään 

käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä 

kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä.

S1-S6 Käsitteiden käyttö Oppilas osaa kuvata ympäristöä, 

ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä 

ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen 

keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

Oppilas osaa yhdistää käsitteitä 

loogisesti toisiinsa.
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, 

käyttämään ja tekemään erilaisia 

malleja, joiden avulla voidaan tulkita 

ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden 

ilmiöitä.

S1-S6 Mallien 

käyttäminen

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia 

konkreettisia malleja.

Oppilas harjoittelee abstraktien mallien 

käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan 

luotettavaa tietoa, ilmaisemaan

 perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 

tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti 

tietolähteitä ja näkökulmia.

S1-S6 Näkemyksien 

ilmaiseminen ja 

kriittinen lukutaito

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia 

tietolähteitä.

Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten 

perustelemista ja osaa nimetä eroja eri 

näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon

 tutkimiseen, eliöiden ja elinympäris-

töjen tunnistamiseen ja ekologiseen 

ajatteluun sekä ohjata oppilasta 

ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja 

kehityksen ymmärtämiseen.

S1, 

S3-S6

Biologian tiedonala: 

Luonnon 

tutkiminen, 

eliöiden ja elin-

ympäristöjen 

tunnistaminen, 

ihmisen rakenne, 

elintoiminnot 

ja kehitys

Oppilas osaa havainnoida luontoa, 

tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden 

tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, 

osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua 

yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä 

osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen 

rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen 

ajatteluun, hahmottamaan omaa 

ympäristöä ja koko maailmaa sekä 

harjaannuttamaan kartankäyttö- ja 

muita geomediataitoja.

S3-S6 Maantiedon 

tiedonala:

Maapallon 

hahmottaminen, 

kartta- ja muut 

geomediataidot

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, 

jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa 

opiskelemiaan alueita ja koko maapallon 

karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista 

monimuotoisuutta maapallolla.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita 

geomedialähteitä tiedonhaussa ja 

esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, 

kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia 

ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologi-

assa sekä rakentamaan perustaa ener-

gian säilymisen periaatteen 

ymmärtämiselle.

S2, 

S4-S6

Fysiikan tiedonala:

Fysikaalisten 

ilmiöiden 

tutkiminen, 

kuvaaminen ja 

selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 

yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, 

luonnossa ja teknologiassa sekä 

harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja 

liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa 

antaa esimerkkejä energian säily misen 

periaatteesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, 

kuvaamaan ja selittämään kemiallisia 

ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 

muutoksia sekä rakentamaan perustaa 

aineen säilymisen periaatteen 

ymmärtämiselle

S2, 

S4-S6

Kemian tiedonala:

Kemiallisten

ilmiöiden 

tutkiminen, 

kuvaaminen ja 

selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 

olomuotoja ja tuttujen aineiden 

ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin 

liittyviä selityksiä. 

Oppilas osaa selittää aineen säilymisen 

periaatteen avulla esimerkiksi veden 

kiertokulkua tai kierrätystä.
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T19 ohjata oppilasta ymmärtämään 

terveyden osa-alueita, arjen 

terveystottumusten merkitystä sekä 

elämänkulkua, lapsuuden ja 

nuoruuden yksilöllistä kasvua ja 

kehitystä sekä rohkaista oppilasta 

harjoittelemaan ja soveltamaan 

terveysosaamistaan arjessa.

S1-S3, 

S6

Terveystiedon 

tiedonala:

Terveyden 

osa-alueiden 

ja arjen terveys-

tottumuksien 

tuntemus 

sekä niiden 

merkityksen 

pohtiminen, 

ikäkauteen 

liittyvän kasvun 

ja kehityksen 

tunnistaminen 

ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden 

osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, 

miten terveyttä voidaan arjessa edistää.

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri 

vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä 

keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnus-

piirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.
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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 myös luon-

nossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla 

tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luontee-

seen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maas-

to- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja 

kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa 

ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa 

ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödyn-

netään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Teknologian käyttö edistää oppilaiden yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.

 Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongel-

manratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyy-

den kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa 

hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään. 

 Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, 

miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja 

hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, 

ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seuran-

nassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätök-

sentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehit-

tää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia 

luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuk-

sia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä ke-

hittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppi-

laita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin 

vastuun ymmärtämiseen.

Biologia

Biologian oppiaine  vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T4, T6-T14 S1-S4, S6 L1 L 7

Tavoitteiden T1, T3, T6, T10 osalta käsitellään vesiekosysteemiä. 

S4: Mitä elämä on? Evoluution käsite. Miten elämä on kehittynyt maapallolla? 

Eliökunnan luokittelu ja rakenne.

Biologian oppiaine  vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T4, T6-T14 S1-S4, S6 L1-L 7

Tavoitteiden T1, T3, T6, T10 osalta käsitellään metsäekosysteemiä. 

S2: Vastuullisuus luonnossa liikkuessa ja jokamiehenoikeudet.

S3: Vertaillaan metsäekosysteemiä esim. suo-, tunturi-, tai kaupunkiekosysteemiin. 

Lajien ekologia ja lajien väliset vuorovaikutussuhteet. Koostetaan eliökokoelma.

S4: Kasvatetaan kasveja.

S6: Painotetaan metsän ekosysteemipalveluita, metsän monipuolista ja kestävää käyttöä sekä luonnonarvoja. 

Biotalouden mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden kannalta. 
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Biologian oppiaine  vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2, T4, T5-T8, T10-T14 S1, S4-S5 L1-L 7

S4: Bioteknologian mahdollisuudet ja haasteet.

S4 ja S5: Perinnöllisyyden perusteet, evoluution mekanismit ja ihmisen evoluutio.

S5: Ihmisen rakenne, elintoiminnot ja säätelyjärjestelmät.

Biologian päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
 

Biologian opetuksen 

tavoitteena on

Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Biologinen tieto ja ymmärrys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ekosysteemin perusrakennetta ja 

toimintaa sekä vertailemaan erilaisia 

ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.

S1-S4, S6 Ekosysteemin 

rakenteen ja 

toiminnan 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin 

perusrakennetta ja toimintaa sekä

 tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja 

niiden ravintoverkkojen lajeja. 

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden 

merkitystä ekosysteemien toiminnalle 

sekä pohtia metsien kestävän käytön 

merkitystä eliöille ja ihmiselle.

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan 

eliöiden rakenteita ja elintoimintoja 

sekä ymmärtämään eliökunnan 

rakennetta.

S1-S5 Eliökunnan 

rakenteen ja

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 elinympäris-

töjen merkitys luonnon monimuotoi-

suudelle.

S1-S4, S6 Eliöiden 

sopeutumisen 

ja elinympäristöjen 

monimuotoisuuden 

hahmottaminen 

Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien 

esiintymisestä ja osaa kuvata lajien 

sopeutumista eri elinympäristöihin. 

Oppilas tunnistaa lähiympäristön 

tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden 

merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään 

perinnöllisyyden ja evoluution 

perusperiaatteita.

S1, S4, 

S5

Perinnöllisyyden 

ja evoluution 

perusperiaatteiden 

hahmottaminen

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata 

perimän ja ympäristön vaikutusta 

eliöiden yksilönkehityksessä.

Oppilas osaa kuvata miten elämä ja 

luonnon monimuotoisuus ovat 

kehittyneet maapallolla evoluution 

tuloksena.
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T5 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ihmisen kehitystä ja elimistön 

perustoimintoja.

S5 Ihmiselimistön 

rakenteen ja 

toiminnan 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön 

perusrakenteita ja elintoimintoja sekä 

osaa selostaa ihmisen kasvun ja 

kehittymisen pääperiaatteita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan 

luonnonympäristössä tapahtuvia 

muutoksia ja ihmisen vaikutusta

ympäristöön sekä ymmärtämään 

ekosysteemipalveluiden merkitys.

S6 Luonnon-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä 

tutkimuksia omassa lähiympäristössä ta-

pahtuvista luonnollisista ja ihmisen toimin-

nan aiheuttamista luonnon-

ympäristön muutoksista. 

Oppilas ymmärtää maapallon luonnon-

varojen rajallisuuden ja ekosysteemi-

palveluiden merkityksen sekä tuntee 

kestävän elämäntavan perusteet ja 

jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet.

T7 ohjata oppilasta kehittämään 

uonnontieteellistä ajattelutaitoa 

sekä syy- ja seuraussuhteiden 

ymmärtämistä.

S1-S6 Luonnon-

tieteellinen 

ajattelutaito

Oppilas osaa esittää mielekkäitä

kysymyksiä luonnosta ja luonnon-

ilmiöistä, osaa käyttää biologialle 

ominaisia peruskäsitteitä sekä 

tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä.

Oppilas osaa esittää perusteltuja 

luonnontieteellisiä käsityksiä ja 

päätelmiä.

T8 opastaa oppilasta käyttämään 

biologian tutkimusvälineistöä ja 

tieto- ja viestintäteknologiaa.

S1-S5 Biologisen 

tutkimus-

välineistön ja 

teknologian 

käyttö

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja 

tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. 

Oppilas osaa käyttää tarkoituksen-

mukaisesti biologian tutkimusvälineistöä

ja tieto- ja viestintäteknologiaa. 

T9 ohjata oppilasta koostamaan 

eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja 

biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

S1-S4, S6 Eliökokoelman 

laatiminen ja 

kasvien 

kokeellinen 

kasvattaminen

Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti 

perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman 

tai muun digitaalisen eliökokoelman. 

Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatus-

kokeen. 

T10 ohjata oppilasta tekemään 

tutkimuksia sekä koulussa että 

koulun ulkopuolella.

S1-S6 Biologisen 

tutkimuksen 

tekeminen

Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa 

keräämiään tietoja laboratoriossa ja 

maastossa. 

Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä 

ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutki-

muksen ja osaa raportoida sen tuloksia.

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan 

biologian tietoja ja taitoja omassa 

elämässä sekä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa ja päätöksenteossa.

S6 Biologisten 

tietojen ja 

taitojen 

soveltaminen 

arjessa

Oppilas osaa kuvata, miten biologisia 

tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa 

arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa 

perustella näkemyksiä biologisen 

tietämyksen pohjalta.

Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimis-

projektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten 

raportointiin.
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Biologian asenne- ja arvotavoitteet

T12 innostaa oppilasta syventämään 

kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä 

kohtaan sekä vahvistamaan luontosuh-

detta ja ympäristötietoisuutta.

S1-S6 Luontosuhteen 

ja ympäristö-

tietoisuuden 

merkityksen 

hahmottaminen

Oppilaan osaa perustella esimerkkien 

avulla miten luonnossa toimitaan 

kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta 

säilyttävällä tavalla.

T13 ohjata oppilasta tekemään eetti-

sesti perusteltuja valintoja.

S6 Eettisten 

kysymysten 

pohdinta 

Oppilas osaa hyödyntää biologian 

tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön 

liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa 

ja esittää perusteluja eettisesti kestäville 

valinnoille.

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan 

ja toimimaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseksi.

S6 Kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisen 

tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan 

kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
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Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilai-

den maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohja-

taan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa 

lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan 

oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumis-

ta maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen 

kehikkoon. 

 Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja 

integ roiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen 

alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kult-

tuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon 

luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatietei-

den näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonais-

kuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnas-

ta.

 Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja 

ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä 

ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää 

erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapal-

lolla. 

Maantieto

 Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä 

ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi 

aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa 

arjessa.

 Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon 

oppi laiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa 

toimin nallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäris-

töissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuk-

sia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- 

ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää 

myös oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

oppi misessa.

 Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden 

valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintata-

paan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- 

ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktii-

viseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseen.
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Maantiedon oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T13 S1-S6 L1-L7

S1: Maailman karttakuva ja keskeinen paikannimistö sekä kartan peruskäsitteet. 

S3: Planetaarisuus ja sen vaikutukset. Ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet.

S4: Vertaillaan maailman eri alueiden luonnonmaisemia. Tutkitaan eri alueiden kulttuurimaisemia.

S5: Asutus maapallolla suhteessa elämän edellytyksiin.

S6: Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Maantiedon oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T13 S1-S6 L1-L7

S1: Euroopan karttakuva ja sen keskeinen paikannimistö.

S3: Elämän edellytykset ja ihmisen toiminnan ja luonnon vuorovaikutus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö Euroopassa.

S4: Euroopan eri alueiden kulttuurimaisemat ja luonnonmaisemat.

S5: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Euroopassa ja muualla 

maailmassa.

 S6: Globalisaation vaikutus ja alueelliset kehityskysymykset.

Maantiedon oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T13 S1-S6 L1-L7

S1: Suomen karttakuva ja keskeinen paikannimistö. Erilaisia maasto- ja teemakarttoja. 

Työtavoissa painotetaan karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttöä.

S4: Suomen maisema-alueet ja luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneet tekijät Suomessa.

S5: Ihmismaantieteelliset ilmiöt Suomessa.

S6: Ilmastonmuutos. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja biotalouden mahdollisuudet Suomessa.
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Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

T1  tukea oppilaan jäsentyneen 

karttakuvan rakentumista maapallosta.

S1-S6 Maapallon kartta-

kuvan hahmottami-

nen ja keskeisen 

paikannimistön 

tunteminen

Oppilas hahmottaa maapallon 

karttakuvan peruspiirteet sekä tietää 

keskeisten kohteiden sijainnin ja 

nimistön.

T2 ohjata oppilasta tutkimaan 

luonnon maantieteellisiä ilmiöitä 

se kä vertailemaan luonnonmaisemia 

Suo messa ja muualla maapallolla. 

S1-S4, 

S6

Luonnonmaan-

tieteellisten 

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 maa-

pallolla sekä osaa tuoda esille joitakin 

niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

T3  ohjata oppilasta tutkimaan ihmis-

maantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuuri-

maisemia sekä ymmärtämään erilaisia 

kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten 

elämää Suomessa ja maapallon eri 

alueilla.

S1-S6 Ihmismaan-

tieteellisten 

ilmiöiden 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän 

ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimai-

semien vaihtelua Suomessa ja 

muualla maailmassa.

T4  kannustaa oppilasta pohtimaan 

ihmisen toiminnan ja luonnon-

ympäristön välistä vuorovaikutusta 

sekä ymmärtämään luonnonvarojen 

kestävän käytön merkitys. 

S1-S6 Luonnon ja 

ihmisen toiminnan 

välisen vuoro-

vaikutuksen 

ymmärtäminen 

sekä luonnon-

varojen kestävä 

käyttö

Oppilas osaa kuvata, miten luonnon-

ympäristö vaikuttaa ihmisten elämään 

ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia 

ihmisen toiminnalla on luonnon-

ympäristön tilaan Suomessa ja eri 

puolilla maapalloa.

Oppilas osaa kertoa, miksi luonnon-

varojen kestävä käyttö on tärkeää. 

T5 ohjata oppilasta kehittämään 

maantieteellistä ajattelutaitoa sekä 

kykyä esittää maantieteellisiä 

kysymyksiä. 

S1-S6 Maantieteellinen 

ajattelutaito

Oppilas osaa selittää että maantiedossa 

tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja 

sekä hahmottaa kartoilta eri aluetasot: 

oma lähiympäristö, kunta, Suomi, 

Eurooppa ja koko maailma.

Oppilas osaa esittää maantieteellisiä 

kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.

T6 ohjata oppilasta kehittämään 

tilatajua sekä symboleiden, 

mittasuhteiden, suuntien ja 

etäisyyksien ymmärrystä

S1-S6 Tilatajun 

kehittyminen

Oppilas osaa mitata sekä jana- että 

suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä 

kartalla, suunnata kartan todellisuuden 

mukaisesti ja liikkua maastossa kartan 

avulla.
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T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan 

arkielämän geomediataitoja sekä 

lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan 

karttoja ja muita malleja 

maantieteellisistä ilmiöistä.

S1-S6 Geomediataidot Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, kartta-

palveluja sekä muuta geomediaa maantie-

don sisältöjen opiskelussa sekä arkielämäs-

sä.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, 

diagrammeja sekä muita maantieteellisiä 

malleja.

T8 ohjata oppilasta kehittämään maan-

tieteellisiä tutkimustaitoja.

S1-S6 Tutkimustaidot Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen 

maantieteellisen tutkimuksen.

Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustulok-

sia geomedian avulla sekä esittää tutkimus-

tulokset suullisesti.

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoi-

maan ympäristöä ja siinä tapahtuvia 

muutoksia sekä aktivoida oppilasta 

seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia 

omassa lähiympäristössä, Suomessa ja 

koko maailmassa.

S1-S6 Ympäristö-

lukutaito ja 

ympäristön 

muutosten 

arvioiminen

Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön 

muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suo-

messa ja muualla maailmassa tapahtuvista 

ympäristön muutoksista ja osaa nimetä 

keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia 

ja osaa selittää tapahtumien taustoja.

T10 tukea oppilasta kehittämään vuo-

rovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä 

argumentoimaan ja esittämään selke-

ästi maantieteellistä tietoa.

S1-S6 Ryhmässä 

työskentelyn ja 

argumentoinnin 

taidot

Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja 

arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.

Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantie-

teellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtau-

tua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin. 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luon-

toa, rakennettua ympäristöä ja niiden 

monimuotoisuutta sekä vahvistaa op-

pilaan osallistumisen ja vaikuttamisen 

taitoja.

S1-S6 Osallistumisen 

ja vaikuttamisen 

taidot

Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä 

muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön 

viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön 

monimuotoisuuden säilyttämiseen. 

Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin 

vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. 

T12 tukea oppilasta kasvamaan ak-

tiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja 

kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi 

kansalaiseksi.

S1-S6 Kestävän 

kehityksen 

edistäminen

Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vas-

tuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. 

Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityk-

sen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä 

miten toimitaan kestävän elämäntavan 

mukaisesti.

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alu-

eellista identiteettiään sekä luonnon, 

ihmistoiminnan ja kulttuurien moninai-

suutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuk-

sia kaikkialla maailmassa.

S1-S6 Alueellisen 

identiteetin sekä 

luonnon, ihmis-

toiminnan ja 

kulttuurien 

moninaisuuden 

tunnistaminen

Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen 

identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä 

osaa kuvata lähiympäristön ja sen moni-

muotoisuuden merkitystä.

Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten 

moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkas-

tella yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien 

näkökulmasta.  
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Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden 

luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan 

kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään 

fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä 

elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Ope-

tus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan 

ja teknologian asioista ja ilmiöistä.  Opetus välittää 

kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknolo-

gisten 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 

ymmär tämistä. Vuosiluokilla 7–9 opiskelun pääpaino 

on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstrak-

tin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä 

laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta 

kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, 

uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat oppi-

laiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmu-

kaiseksi kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten 

teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todelli-

suudesta. 

Fysiikka

 Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajat-

teluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, 

ideoin tiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotetta-

vuuden 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 ymmärtämi-

sessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnon-

tieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten 

tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, 

luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita 

fysii kan opiskeluun. 

 Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita 

hahmot tamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös 

jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille 

mahdol lisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteks-

teissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, jois-

sa tarvitaan fysiikan osaamista.

Fysiikan oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

Ti-T3, T5-T7, T9-T12, T15 S1, S2, S4 L1-L2, L4-L7

Tärähdys- ja aaltoliikkeen perusilmiöt, sekä niihin liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait. Valo- ja äänioppi. 

Maailmankaikkeuden suuret rakenteet ja mittasuhteet.

T7 osalta harjoitellaan tavoitetta 7. luokalla, pääpaino 8. ja 9. luokalla. Harjoitellaan kuvaajien piirtämistä ja tulkintaa. (T7)

Harjoitellaan mittaustulosten käsittelyä eri ohjelmistoilla, esimerkiksi kuvaajien piirtämistä ja tulkintaa 

taulukkolaskentaohjelmalla. (T9)

Harjoitellaan käyttämään fysikaalisia suureita ja käsitteitä. (T10)

Korostetaan fysiikan ilmiöiden havainnointia ja soveltamista eri ympäristöissä. (T15)

S2: Keskitytään sähkömagneettisen säteilyn lajeista näkyvään valoon, ei lämpöoppia.

S4: Maailmankaikkeuden suuret rakenteet ja mittasuhteet.



149

Fysiikan oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S5 L1-L7

Liike, voima ja energia: vuorovaikutukset, tasainen ja muuttuva liike, voima, työ, teho, mekaaninen energia 

ja energian säilyminen. Lämpöenergia.

T4 osalta energiavarojen kestävän käytön tarkastelun pääpaino 9. luokalla. (T4)

T7 osalta harjoitellaan tavoitetta 7. luokalla, pääpaino 8. ja 9. luokalla. 

Harjoitellaan kuvaajien piirtämistä TVT-laitteiden avulla, tulkitaan kuvaajia. (T7)

Tutustutaan johonkin nykyaikaiseen teknologiseen sovellukseen ja sen toimintaperiaatteeseen (T8).

Luonnontieteellisen tiedon hankinta, mittaaminen ja esittäminen TVT-laitteiden avulla (T9).

Käytetään vuorovaikutuksen ja liikkeen keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja. 

Liikettä käsitellään sekä kvalitatiivisesti, että kvantitatiivisesti. Ei sähköoppia. (T14)

Korostetaan fysiikan ilmiöiden havainnointia ja soveltamista eri ympäristöissä. (T15)

S2: Ei sähkömagneettista säteilyä eikä hiukkassäteilyä

S3: Ei käsitellä koulutuspolkuja eikä ammatteja

S4: Ei maailmankaikkeuden rakenteita ja mittasuhteita

Fysiikan oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S6 L1-L7

Sähköoppi: jännitteen ja sähkövirran välinen yhteys, tasavirtapiirit ja niihin liittyvät kytkennät ja mittaukset, sähköturval-

lisuus, sähkön käyttö ja tuottaminen, sähköinen varautuminen ja magnetismi. Maailmankaik keuden pienet rakenteet: ra-

dioaktiivisuus ja siihen liittyvä ilmiöt, ionisoiva säteily, säteilyltä suojautuminen. Fysiik ka yhteiskunnassa: energian tuotan-

totavat, kestävä kehitys energiavarojen kannalta.

Fysiikan osaamisen merkitys eri ammateissa ja jatko-opinnoissa. Fysiikan tiedon hyödyntäminen mieli piteiden 

muodostamisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. (T3)

Energiavarojen kestävän käytön tarkastelun pääpaino 9. luokalla. Ohjataan järkevien valintojen tekemiseen 

energiavarojen kestävän käytön kannalta. (T4)

Harjoitellaan tavoitetta 7. luokalla, pääpaino 8. ja 9. luokalla. Hyödynnetään TVT-laitteita tutkimuksissa. 

Tulkitaan tutkimustietoa ja tehdään johtopäätöksiä tutkimustulosten ja tieteellisen tiedon perusteella. (T7)

Tutustutaan johonkin nykyaikaiseen teknologiseen sovellukseen ja sen toimintaperiaatteeseen (T8).

Hyödynnetään TVT-laitteita luonnontieteellisen tiedon hankintaan, mittaamiseen ja esittämiseen (T9).

Käytetään sähköopin keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja. 

Ei liikkeen käsittelyä. (T14)

Korostetaan fysiikan ilmiöiden havainnointia ja soveltamista eri ympäristöissä (T15).

S4: Maailmankaikkeuden pienet rakenteet. 

S5: Vuorovaikutukset, ei liikettä.
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Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta 

fysiikan opiskeluun.

S1-S6 Ei käytetä arvosanan muodostami-

sen perusteena. Oppilasta ohjataan 

pohti maan kokemuksiaan osana itse-

arviointia.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tun-

nistamaan omaa fysiikan osaamistaan, 

asettamaan tavoitteita omalle työsken-

telylleen sekä työskentelemään pitkä-

jänteisesti.

S1-S6 Tavoitteellinen 

työskentely 

ja oppimaan oppimisen 

taidot

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita 

pienten kokonaisuuksien osalta ja 

työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamis-

taan opettajan antaman palautteen, 

vertaispalautteen ja itsearvioinnin 

perusteella.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään 

fysiikan osaamisen merkitystä omassa 

elämässä, elinympäristössä ja yhteis-

kunnassa.

S1-S6 Fysiikan merkityksen 

arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 

avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja 

tarvitaan erilaisissa tilanteissa. 

Oppilas osaa kuvata fysiikan 

osaamisen merkitystä eri 

ammateissa ja jatko-opinnoissa.

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan 

osaamistaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa sekä arvioimaan omia 

valintojaan energiavarojen kestävän 

käytön kannalta.

S1-S6 Kestävän kehityksen 

tiedot ja taidot fysiikan 

kannalta

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 

avulla, miten fysiikan osaamista tarvi-

taan kestävän tulevaisuuden rakenta-

miseksi. 

Oppilas osaa kuvata erilaisia 

valintoja energiavarojen kestävän 

käytön kannalta.

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodosta-

maan kysymyksiä tarkasteltavista 

ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 

edelleen tutkimusten ja muun toimin-

nan lähtökohdiksi. 

S1-S6 Kysymysten 

muodostaminen 

sekä tutkimusten

ja muun toiminnan 

suunnittelu

Oppilas osaa muodostaa 

kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä 

tutkimuksen tai muun toiminnan 

kohteeksi esimerkiksi rajaamalla 

muuttujia.

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan 

kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä 

muiden kanssa sekä työskentelemään 

turvallisesti ja johdonmukaisesti.

S1-S6 Kokeellisen tutkimuksen 

toteuttaminen

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti 

sekä tehdä havaintoja ja mittauksia 

ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä 

muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.
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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 

oikeel lisuutta ja luotettavuutta sekä 

osaa kuva ta tutkimusprosessin toimi-

vuutta.

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään 

teknologisten sovellusten toiminta-

periaatteita ja merkitystä sekä innostaa 

osallistumaan yksinkertaisten tekno-

logisten ratkaisujen ideointiin, suunnit-

teluun, kehittämiseen ja soveltamiseen 

yhteistyössä muiden kanssa.

S1-S6 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 havainnollis-

tavien simulaatioiden avulla.

S1-S6 Tieto- ja 

viestintäteknologian 

käyttö

Oppilas osaa käyttää tieto- ja 

viestintäteknologisia välineitä tai 

sovelluksia tiedon ja mittaustulosten 

hankkimiseen, käsittelemiseen ja esit-

tämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja 

päätelmiä simulaatiosta.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata oppilasta käyttämään 

fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä 

jäsentämään omia käsiterakenteitaan 

kohti luonnontieteellisten teorioiden 

mukaisia käsityksiä.

S1-S6 Käsitteiden käyttö 

ja jäsentyminen

Oppilas osaa kuvata ja selittää 

ilmiöitä fysiikan keskeisten 

käsitteiden avulla.

Oppilas osaa yhdistää ilmiöön 

siihen liittyvät ominaisuudet ja

 ominaisuuksia kuvaavat suureet.

T11 ohjata oppilasta käyttämään 

erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamises-

sa ja selittämisessä sekä ennusteiden 

tekemisessä.

S1-S6 Mallien käyttäminen Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia 

malleja ja tehdä ennusteita sekä 

harjoittelee yksinkertaisten mallien 

muodostamista mittaustuloksista.

Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä 

mallin rajoituksia tai puutteita.

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja 

arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä 

sekä ilmaisemaan ja perustelemaan 

erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominai-

sella tavalla.

S1-S6 Argumentointitaidot 

ja tietolähteiden 

käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja valita joitakin 

luotettavia tietolähteitä.  

Oppilas osaa ilmaista ja perustella 

erilaisia näkemyksiä fysiikalle 

ominaisella tavalla.
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T13 ohjata oppilasta hahmottamaan 

luonnontieteellisen tiedon luonnetta 

ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

S1, S4 Luonnontieteellisen 

tiedon luonteen 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan 

liittyvien esimerkkien avulla 

luonnontieteellisen tie don 

luonnetta ja kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla 

tieteellisiä tapoja tuottaa 

tietoa.

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan 

riittävät tiedolliset valmiudet 

jatko-opintoja varten vuoro-

vaikutuksesta ja liikkeestä sekä 

sähköstä.

S5, S6 Tiedollisten 

jatko-opintovalmiuksien 

saavuttaminen

Oppilas osaa käyttää vuorovaiku-

tuksen ja liikkeen sekä sähkön 

keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, 

ominaisuuksia, suureita, malleja ja 

lakeja tutuissa tilanteissa.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan 

fysiikan tietojaan ja taitojaan moni-

alaisissa oppimiskokonaisuuksissa 

sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua 

fysiikan soveltamiseen erilaisissa 

tilanteissa kuten luonnossa, 

elinkeinoelämässä, järjestöissä 

tai tiedeyhteisöissä.

S1-S6 Tietojen ja taitojen 

soveltaminen

 eri tilanteissa

Oppilas osaa käyttää fysiikan 

tietojaan ja taitojaan monialaisessa 

oppimiskokonaisuudessa tai tilantees-

sa, jossa fysiikkaa sovelletaan 

eri ympäristöissä.
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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 tekno-

logiassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä 

valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri ti-

lanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä 

kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvi-

taan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäris-

tön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus 

ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. 

 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan 

liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ym-

märtämistä. Vuosiluokilla 7–9 opiskelun pääpaino on 

makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstrak-

tin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppi-

siin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden 

aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään 

ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen 

rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen 

kemian merkkikielellä.  

Kemia
 Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatte-

luun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ide-

ointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuu-

den ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa. 

 Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympä-

ristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi 

ja tutkiminen.  Tutkimusten tekemisellä on oleelli-

nen 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 hah-

mottamaan kemian osaamisen merkitystä myös 

jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertai-

suutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille 

mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteks-

teissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, jois-

sa tarvitaan kemian osaamista.

Kemian oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S6 L1-L7

Työturvallisuus. Erotusmenetelmät. Alkuaine, yhdiste, puhdas aine, seos. Liuokset. Palaminen ja paloturvallisuus. 

Kemiallinen reaktio ja reaktionopeus. Atomimalli, kemialliset merkit. Vesi ja happi.

Harjoitellaan mittausta ja mittaustulosten käsittelyä myös tietotekniikkaa hyödyntäen.  

Havainnoidaan oppilaan työskentelytaitoja ja otetaan ne huomioon arvioinnissa. (T6)

Hyödynnetään myös tietotekniikkaa. (T7)
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Kemian oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S6 L1-L7

Hiilen kierto. Orgaaninen kemia. Ravintokemia. Orgaanisen kemian sovellukset.

Kemian osaamisen merkitys eri ammateissa ja jatko-opinnoissa (T3).

Kestävä kehitys, kierrätys ja tuotteen elinkaarianalyysi (T4).

Harjoitellaan mittausta ja mittaustulosten käsittelyä tietotekniikkaa hyödyntäen. Havainnoidaan oppilaan 

työskentelytaitoja ja otetaan ne huomioon arvioinnissa. (T6)

Käsitellään, tulkitaan ja esitellään tutkimusten tuloksia. Osataan soveltaa eri oppiaineissa opittuja asioita

tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen. (T7)

Kiinnitetään huomiota tiedonhaun monipuolisuuteen (T9).

Tutustutaan molekyylimallinnusohjelmiin (T11).

Kiinnitetään huomiota tiedonhaun monipuolisuuteen ja lähdekritiikkiin (T12).

Kemian oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T15 S1-S6 L1-L7

Hapot ja emäkset, ympäristön happamoituminen. Jaksollinen järjestelmä. Ioni- ja molekyyliyhdisteet. 

Metallit. Sähkökemia.

Kestävä kehitys ja kierrätys (T4).

Harjoitellaan mittausta ja mittaustulosten käsittelyä tietotekniikkaa hyödyntäen. Havainnoidaan oppilaan työskentelytai-

toja ja otetaan ne huomioon arvioinnissa. (T6)

Hyödynnetään tietotekniikkaa (T7).

Käytetään mittausautomatiikkaa (T9).
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Kemian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta 

kemian opiskeluun.

S1-S6 Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itse arviointia.

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 saavut-

tamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa

osaamistaan opettajan antaman 

palautteen, vertaispalautteen ja 

itsearvioinnin perusteella.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään 

kemian osaamisen merkitystä omassa 

elämässä, elinympäristössä ja yhteis-

kunnassa.

S1-S6 Kemian merkityksen 

arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 

avulla, miten kemian tietoja ja taito-

ja tarvitaan erilaisissa 

tilanteissa. 

Oppilas osaa kuvata kemian osaa-

misen 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 

rakentami seksi. 

Oppilas osaa kuvata erilaisia 

valintoja luonnonvarojen 

kestävän käytön ja tuotteen 

elinkaaren kannalta.

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodosta-

maan kysymyksiä tarkasteltavista 

ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 

edelleen tutkimusten ja muun 

toiminnan lähtökohdiksi. 

S1-S6 Kysymysten 

muodostaminen sekä 

tutkimusten ja muun 

toiminnan suunnittelu

Oppilas osaa muodostaa 

kysymyksiä tarkasteltavasta

 ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa 

kysymyksiä tutkimuksen tai 

muun toiminnan kohteeksi 

esimerkiksi rajaamalla muuttujia.
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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 suun-

nitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteis-

työssä 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 oi-

keellisuutta ja luotettavuutta sekä 

osaa kuvata tutkimusprosessin 

toimivuutta.

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan 

kemian soveltamista teknologiassa 

sekä osallistumaan kemiaa soveltavien 

ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, 

kehittämiseen ja soveltamiseen yhteis-

työssä muiden kanssa.

S1-S6 Teknologinen osaaminen 

ja yhteistyö teknologisessa 

ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joitakin 

esimerkkejä kemian sovelta-

misesta teknolo giassa.

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 viestintä-

teknologian käyttö

Oppilas osaa käyttää tieto- ja vies-

tintäteknologisia välineitä 

tai sovelluksia tiedon ja tutkimus-

tulosten hankkimiseen, käsittelemi-

seen 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 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.
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T12 ohjata oppilasta käyttämään ja 

arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä 

sekä ilmaisemaan ja perustelemaan 

erilaisia näkemyksiä kemialle ominai-

sella tavalla.

S1-S6 Argumentointitaidot 

ja tietolähteiden 

käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa 

erilaisista tietolähteistä ja valita 

joitakin luotettavia tietoläh teitä.  

Oppilas osaa ilmaista ja perustella 

erilaisia näkemyksiä kemialle omi-

naisella tavalla.

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan 

luonnontieteellisen tiedon luonnetta 

ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa.

S1, S4 Luonnontieteellisen 

tiedon luonteen-

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata kemiaan 

liittyvien esimerkkien avulla luon-

nontieteellisen 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-opintovalmiuksien 

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 moni-

alaisessa oppimiskokonaisuu-

dessa tai tilanteessa, jossa kemiaa 

sovelletaan eri ympäristöissä.
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Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan poh-

jautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävä-

nä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen 

kehittäminen. Lähtökohtana on elämän kunnioitta-

minen 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, kriitti-

nen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. 

 Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien 

ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä tu-

kevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 

tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuh-

teet.  Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri 

vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan 

tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. 

 Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa ter-

veyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja 

syvenee. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään 

terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elin-

ympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tu-

kea oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon han-

kintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä.  Lisäksi 

tuetaan turvallisuustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin 

sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien 

valmiuksien kehittymistä. 

Terveystieto

 Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat 

terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia tehdä 

tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liit-

tyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää 

kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdol-

listavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden 

ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistä-

misen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia 

havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, 

tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa sekä harjoi-

tella ja soveltaa osaamista käytännössä.

 Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–6 osa-

na ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7–9 opetuksessa 

syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokki-

en aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. 

Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedon-

alakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan 

kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen 

pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden mukaisesti. 

Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon ope-

tettavan aineksen ja siihen liittyvän osaamisen merki-

tys oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökul-

masta.
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Terveystiedon oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

S1: 

• terveyden osa-alueet

• minäkuva ja itsetuntemus

• seksuaalinen kehittyminen 

• elämänkulun vaiheet

• tunteiden tunnistaminen ja säätely

S2: 

• terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy

• arkirytmi 

• uni

• ravitsemus ja liikunta

• hygienia ja itsehoito

• ensiaputaidot: esim. hätäpuhelu, kylkiasento, KKK

• kiusaaminen

• riippuvuus

• päihteet

• tartuntataudit

• päänsärky, vatsakivut

S2 ja S3: 

• terveyteen liittyvän tiedon luotettavuus

Terveystiedon oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

S1: 

• perheen ja läheisten merkitys

• vuorovaikutustaidot

S2: 

• seksuaalisuus, seksuaaliterveys ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuus

• turvallisuustaidot ja valmiudet

• ensiaputaidot

• tapaturmat

• ravitsemukseen liittyvät valinnat ja  ongelmat (esim. erityisruokavaliot, syömishäiriöt)

• allergiat ja astma

• ergonomia

S2 ja S3: 

• terveyteen liittyvän tiedon luotettavuus
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Terveystiedon oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

S1: 

• mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen

• tunne- ja vuorovaikutustaidot

• stressin, kriisien ja ongelmatilanteiden käsittely

S2: 

• kansantaudit

• mielenterveys

• terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy

S2 ja S3: 

• terveyteen liittyvän tiedon luotettavuus

S3:

• terveyspalvelut

• kansalaistoiminta

• ympäristön terveysriskit

Terveystiedon 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 vuoro-

vaikutusta 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 elä-

män voimavarana.

T2 ohjata oppilasta kehittämään 

valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutus-

taidoissa ja kykyä toimia erilaisissa 

ristiriita- ja kriisitilanteissa.

S1 Vuorovaikutus- 

ja tunnetaitojen 

sekä käyttäytymisen 

säätelyn analysointi

Oppilas osaa nimetä useita tunteita 

sekä osaa antaa esimerkkejä 

tunteiden ja käyttäytymisen 

välisestä vuorovaikutuksesta ja 

käyttäytymisen säätelystä.

Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja 

ristiriitatilanteiden selvittämiseen 

sekä esitellä keinoja stressin ja kriisien 

käsittelyyn. 
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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 poh-

timaan kokemuksiaan osana itsearvi-

ointia.

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 vuorovaikutus-

tilanteissa

Oppilas osaa eritellä esimerkkien avul-

la yksilölliseen kehitykseen 

liittyviä kysymyksiä terveyden 

näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten 

suhteiden merkitystä mielen hyvin-

voinnille ja terveydelle.

Oppilas osaa nimetä ja kuvata 

yhdessä toimimiseen ja vuoro-

vaikutukseen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja tilanteita tuottaa 

niihin vastuullisia ratkaisuja. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

T5 ohjata oppilasta syventämään 

ymmärrystään fyysisestä, psyykkises-

tä 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 tunnistami-

nen ja terveyteen

liittyvien käsitteiden

käyttäminen 

Oppilas pystyy nimeämään useita 

terveyttä tukevia ja vaarantavia 

tekijöitä sekä kuvaamaan pää-

piirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja 

syy- ja seuraussuhteita.

Oppilas osaa käyttää keskeisiä 

terveyteen ja sairauteen liittyviä käsit-

teitä asianmukaisesti. 

T6 tukea oppilaan kehittymistä 

terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon 

hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää 

valmiuksia toimia tarkoituksen-

mukaisesti terveyteen, turvallisuuteen 

ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa. 

S2, S3 Terveyteen, 

turvallisuuteen ja 

sairauteen liittyvien 

tietojen ja taitojen 

soveltaminen

Oppilas osaa hakea terveyteen 

liitty vää luotettavaa tietoa erilaisista 

lähteis tä ja käyttää sitä pääosin 

asianmukaisesti.

Oppilas osaa kuvata esimerkein 

tai esittää asianmukaisia toiminta-

malleja itsehoidossa, avun 

hakemisessa ja terveyt tä ja 

turvallisuutta vaarantavissa 

tilanteissa.

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja 

arvioimaan omia terveyteen ja turvalli-

suuteen liittyviä tottumuksiaan, valinto-

jaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista 

oppilasta pohtimaan oman terveyden 

kannalta merkityksellisiä voimavaroja.

S1, S2 Ei käytettä arvosanan muodostami-

sen perusteena. Oppilasta ohjataan 

pohti maan kokemuksiaan osana itse-

arviointia.
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T8 ohjata oppilasta tunnistamaan 

ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen 

ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin 

liittyviä arvoja ja normeja sekä 

arvioimaan tiedon luotettavuutta 

ja merkitystä.

S1-S3 Terveyteen 

ja sairauteen liittyvien 

ilmiöiden tarkastelu 

ja terveyteen liittyvän 

tiedon luotettavuuden 

arvioiminen

Oppilas osaa eritellä terveystottumus-

ten omaksumiseen vaikuttavia tekijöi-

tä ja osaa selittää terveys-

tottumuksiin liittyvien ilmiöiden 

muodostumista. 

Oppilas osaa kuvata elämän-

tapoihin 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 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja 

tieto- ja viestintäteknologian merkitystä 

terveydelle ja hyvinvoinnille. 

S3 Ympäristön 

terveysvaikutusten 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata elinympäristön 

aiheuttamia keskeisiä suoria ja 

epäsuoria vaikutuksia terveyteen sekä 

esitellä yhteisöjen, kulttuurin, median 

ja tieto- ja viestintäteknologian yhte-

yksiä terveyteen.

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa 

opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja 

sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan 

terveyspalvelujen asianmukaista 

käyttöä.

S1, S2 Työkyvyn 

edistämisen 

keinojen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa laatia opiskelu-, 

toiminta- ja työkykyä edistäviä 

suunnitelmia. 

Oppilas osaa kuvata miten hakeutua 

oman koulun ja kunnan terveys-

palveluihin ja antaa useampia 

esimerkkejä siitä, miten niitä voi 

hyödyntää tarkoituksenmukaisesti 

eri tilanteissa.

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja 

arvioimaan perheen ja omaan elämän-

piiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen 

edustamia terveyskäsityksiä, tunnis-

tamaan niiden merkitystä itselle sekä 

muodostamaan kuvaa itselle sopivista 

oppimisen keinoista.

S1-S3 Terveyskäsitysten

arviointi sekä 

oppimista edistävien 

tekijöiden 

hahmottaminen

Oppilas osaa pohtia esimerkein 

sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, 

muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat 

käsityksiin terveydestä.

Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa 

oppimistaan tukevia tekijöitä.

T12 tukea oppilaan valmiuksia 

arvioida kriittisesti terveyteen ja 

sairauteen liittyvää viestintää sekä 

eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja 

vaikuttamiskeinoja terveyttä ja 

turvallisuutta koskevissa asioissa 

omassa oppimisympäristössä ja

 lähiyhteisöissä.

S3 Terveyteen liittyvän 

viestinnän arviointi 

sekä terveyteen 

ja turvallisuuteen 

vaikuttavien keinojen 

tunteminen

Oppilas osaa arvioida terveyteen

 liittyvän viestinnän luotettavuutta 

ja merkitystä sekä perustella

terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 

käsityksiä.  

Oppilas osaa eritellä elämäntapojen 

seurauksia toisille ja ympäristön 

terveydelle sekä esitellä esimerkein 

keinoja ja tapoja miten terveyteen 

voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.
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Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille 

laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskon-

toon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa us-

konto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskon-

toihin ja katsomuksiin muualla maailmassa.   

 Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen 

suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomus-

ten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa 

uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää 

keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun 

sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri nä-

kökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon 

suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symbo-

liikkaa ja käsitteistöä. 

Uskonto

 Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja 

katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomus-

ten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppi-

laita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa 

ja toisen pyhää.

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon 

ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen 

ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan oma-

kohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppi-

laan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämän-

hallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen 

ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identi-

teetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuk-

sen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus 

tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen 

yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailman-

kansalaiseksi. 
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Vuosiluokilla 1–2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnol-

lista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuut-

ta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun 

väli neitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantu-

maan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa.  Oppilaita kannustetaan ihmet-

telemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmu-

kaisesti.

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 1–2

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S3 L1-L7

• Oman perheen tai lähiympäristön kristilliset perinteet ja tavat/uskonnottomuus

• Tutustutaan rukouksiin (ilta-, ruoka- ja esirukous)

• Kirkko (rakennuksena ja srk-yhteisönä)

• Millainen kirja Raamattu on?

• Raamatun alkukertomuksia, UT:n kertomuksia

• Jeesuksen lapsuus ja kotimaa

• Joulu ja pääsiäinen

• Keskustellaan oikeasta ja väärästä, totuudesta ja valheesta 

• Miten voin huomioida toiset, mitä Jeesus siitä opettaa?

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S3 L1-L7

• Oman suvun tai lähiympäristön kristilliset perinteet

• Raamatun kertomuksia VT:sta ja UT:sta

• Tutustutaan Isä meidän -rukoukseen ja Herran siunaukseen

• Kirkolliset toimitukset (kaste, ehtoollinen)

• Pohditaan eri elämänkysymyksiä lapsilähtöisesti ja kristillisen opetuksen mukaan

• Mietitään oman toiminnan vaikutuksia muihin ja ympäristöön

• Huomioidaan vastuu toisista ihmisistä, Raamatun opetukset aiheesta
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Ortodoksiuskonto vuosiluokilla 1–2

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T3 S1-S3 L1-L7

• Oppilaassa herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tietää oman perheen uskonnollista    

 ja katsomuksellista taustaa.

• Oppilas tutustuu Raamattuun, keskeisiin ortodoksisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.

• Oppilasta tutustuu Raamatun kertomuksiin.

• Oppilas tunnistaa oman uskonnon keskeisiä ortodoksisia käsitteitä, kertomuksia ja symboleita

• Oppilas tutustuu ortodoksisiin tapoihin ja kirkkovuoden kiertoon. Oppilas tutustuu juhlien sisältöön 

 ja niiden erilaisiin viettotapoihin.

• Oppilas tietää, että on olemassa myös muita uskontoja kuin oma uskonto ja on olemassa myös 

 muita katsomuksia.

• Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja 

 ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan heidän 

 ajatuksiaan.

• Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan sekä pyrkii kunnioittamaan toisen ajatuksia. 

 Oppilas harjoittelee tunnistamaan oikean ja väärän.

• Oppilas osaa nimetä asioita, joista hän voi ottaa vastuuta omassa arjessaan. Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta 

 osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin.

• Oppilas rohkaistuu kertomaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisen kertomaa           

 ja esittämään kysymyksiä. Oppilas tietää, että ihmiset voivat olla monista asioista eri mieltä. 

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T3 S1-S3 L1-L6

• Oppilaassa herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tuntee oman perheen uskonnollista ja 

 katsomuksellista taustaa.

• Oppilas tietää, miksi keskeisiä ortodoksisia juhlapyhiä vietetään. Oppilas tutustuu ortodoksisiin perinteisiin 

 ja tapoihin.

• Oppilasta tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin. 

 Oppilas osaa nimetä joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja oman sekä toisen uskonnon tavoissa ja juhlaperinteissä.

• Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja 

 ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan heidän ajatuksiaan.

• Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia. 

 Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin.

• Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin.

• Oppilas osaa nimetä joitakin tapoja, joilla hän voi huolehtia ympäristöstä ja luonnosta.

• Oppilas rohkaistuu kertomaan ja perustelemaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee 

 kuuntelemaan toisen kertomaa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas harjoittelee ymmärtämään myös eriäviä 

 mielipiteitä.
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Katolinen uskonto vuosiluokilla 1–2

Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T3, T5-T8 S1-S3 L1-L4, L6, L7

T1: Herättää oppilaan mielenkiinto uskonnonopiskelua kohtaan. 

Oma kaste tapahtumana, perhe ja oma seurakunta.

T2: Oman uskonnon keskeiset aihe-alueet. Jumala on elämänantaja; Raamattu kertoo Jumalasta; VT: Daavid, 

UT: Jeesus opettaa; siunaa; parantaa; hyvä paimen; tyynnyttää myrskyn

T3: Kirkkovuosi: adventti, joulu, paasto, pääsiäinen sekä koulussa opetettavien muiden uskontojen juhlat

T5: Omien ajatuksien ja tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: ihminen saa valita, kiitän elämästä

T6: Oikeudenmukainen toiminta, eläytyminen toisen asemaan ja toisen ihmisen ajatuksien ja vakaumuksen 

kunnioittaminen: veljesten riita, anteeksi pyytäminen, oikeudenmukaisesti toimiminen

T7: Eettinen pohdinta: Jumala antaa elämän, anteeksiantaminen ja pyytäminen, sovinto, ihminen osana 

luomakuntaa

T8: Mielipiteen esittäminen ja perusteleminen, erilaisten mielipiteiden kuunteleminen ja ymmärtäminen.

Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T8 S1-S3 L1-L7

T2: Oman uskonnon ihmiskuva: Jumala rakasta meitä sellaisina kuin olemme ihonväriin, uskontoon ym. katsomatta. 

Kirkko Jumalan perheen kotina: kirkon esineistöä.

T3: Jumalan toiminta: Jumala tulee ihmiseksi Jeesuksessa rakkaudesta ihmisiä kohtaan ja opettaa miten tulee rakastaa; 

kirkonvuoden tavat ja juhlat (myös muut uskonnot)

T4: Luomakunta Jumalan lahjana ihmisille; ihmisten vastuu luomakunnasta, katolinen perinne, vertauskuvat, 

pyhä Franciscus; muiden katsomusten näkemys luomakunnasta

T5: Omien ajatuksien ja tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen: Jairoksen tytär, kivisydän, tuhlaajapoika, 

kertomus ”kaikki meni huonosti”

T6: Oikeudenmukaisuus ja toisen asemaan eläytyminen: tuhlaajapoika, oikeudenmukaisuus ja laupeus, 

sen jälkeen rakkaus, kertomuksia lasten omista kokemuksista

T7: Eettinen pohdinta: vastuu itsestä, yhteisöstä ja luonnosta

T8: Mielipiteen esittäminen ja perusteleminen, erilaisten mielipiteiden kuunteleminen ja ymmärtäminen.

Vuosiluokilla 3–6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa 

perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin peri aatteisiin, 

rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja 

Euroo pan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. 

Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteis tä etsimäänsä 

tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppi laita rohkais-

taan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
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Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 3–6

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T8 S1-S3 L1-L3, L5-L7

• Paneudutaan tarkemmin Raamatun Vanhaan Testamenttiinja sen kertomuksiin

• Opitaan 10 käskyä ja Herran siunaus

• Opitaan etsimään Raamatunkohtia

• Tutustutaan juutalaisuuteen VT:n kertomusten kautta

• Tutustutaan omaan seurakuntaan

• Kirkolliset toimitukset: kaste, häät, hautajaiset, ehtoollinen 

 (huomioidaan nimiäiset, maistraatissa vihkiminen)

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T8 S1-S3 L1-L3, L5-L7

• Paneudutaan tarkemmin UT:iin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin

• Opitaan Isä meidän -rukous

• Rakkauden kaksoiskäsky ja Kultainen sääntö

• Yhteys kristillisten opetusten ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen välillä

• Lasten elämään liittyviä kysymyksiä ja empatian pohdintaa

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S3 L1-L7

• 3. ja 4. vuosiluokkien sisältöjen kertausta ja laajentamista

• Jeesuksen vertauksia ja opetuksia (esim. Vuorisaarna)

• Opitaan Jeesuksen elämän ja kirkkovuoden juhlien yhteys

• Seurakunnan synty 

• Lähetysmatkat 

• Oma seurakunta ja elämänkaareen liittyviä juhlia (kaste, häät, konfi rmaatio, ehtoollinen,  

 hautajaiset/nimiäiset, maistraatissa vihkiminen)

• Mitä toimintaa seurakunnassa on?

• Kristinuskon etiikkaan ja moraaliin liittyvää pohdintaa

• Uskonnonvapaus

• Keskustelua tieteen ja kristillisen uskon kohtaamisesta
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Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T8 S1-S3 L1-L3, L5-L7

• Kirkon historiaa: alkuseurakunta, kirkon jakautuminen, katolinen keskiaika, reformaatio (Luther), 

 kirkot uudella ajalla

• Kristinusko Suomessa: Kristinuskon tulo Suomeen, reformaatio Suomessa (Agricola)

• Kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin (lait, arkkitehtuuri , taide, sanasto…)

• Lähialueen herätysliikkeisiin tutustuminen

• Tutustutaan lähialueella oleviin vapaisiin kristillisiin srk:iin (esim. helluntailaisuus, vapaakirkko)

• Muita kulttuureja ja uskontoja

• Lähetystyö eri kulttuurien parissa

• Ihmisoikeuksien ja ihmisten kunnioittamisen kristillinen tausta

• Keskustelua oman ikäkauden elämänkysymyksistä

• Pohditaan kriittisesti mielipiteenmuokkausta ja mahdollisuutta ilmaista omat mielipiteensä 

 (Martin Luther King, ihmisoikeudet)

• Pohditaan omaa suhtautumista toisiin sekä omien  tekojen ja valintojen vaikutusta  ihmisten välisiin

 suhteisiin/omaan elämään 

Ortodoksiuskonto vuosiluokilla 3–6

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

• Oppilas perehtyy Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden opetuksiin ortodoksisesta 

 näkökulmasta.

• Oppilas tutustuu kirkon jumalanpalvelusperinteeseen ja joihinkin mysteerioihin sekä keskeisiin 

 rukouksiin. Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

• Oppilas pohtii Raamatun kertomusten vertauskuvallisuutta sekä yleisimpien ortodoksisten tapojen 

 sanatonta viestintää.

• Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä, kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä harjoittelee etsimään 

 tietoa erilaisista lähteistä.

• Oppilas tietää Suomen suurimmat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetettavia katsomuksia.

• Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.

• Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä 

 sisältävissä tilanteissa.

• Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen uskontoon, kirkkorakennukseen ja Raamattuun.

• Oppilas tutustuu Vanhan Testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.

• Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta valittujen kertomusten 

 ja oman elämän kokemusten avulla.

• Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.

• Oppilas pohtii ja arvioi tekemiään valintoja.

• Oppilas harjoittelee keskustelemaan, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan.

• Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä 

 maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.
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Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

• Oppilas perehtyy evankeliumikirjoihin ja Raamattuun kirkon kirjana ja uskon lähteenä sekä 

 muihin pyhiin kirjoituksiin.

• Oppilas tutustuu kirkon mysteerioihin sekä kirkkoon jumalanpalveluspaikkana, kirkkoarkkitehtuuriin 

 ja siihen liittyvään symboliikkaan.

• Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.

• Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaa.

• Oppilas opettelee etsimään tietoa mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä 

 monipuolisia lähteitä käyttäen.

• Oppilas tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.

• Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

• Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä 

 sisältävissä tilanteissa.

• Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin.

• Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen 

 kertomusten ja arjen kokemusten avulla.

• Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta

• Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja ortodoksista 

 etiikkaa hyödyntäen.

• Oppilas harjoittelee keskustelemaan, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja opettelee 

 ottamaan toisen huomioon.

• Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä 

 maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

• Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä 

 maailmanuskonnoksi.

• Oppilas perehtyy liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkomusiikkiin ja ikonitaiteeseen.

• Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

• Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksisen ikonitaiteen, rukousperinteen sekä kirkkoveisujen 

 erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

• Oppilas harjoittelee kuvanlukemista kirkkotaiteessa ja kirkkoveisujen tekstien tulkitsemista. 

 Oppilas etsii tietoa monipuolisista lähteistä ja pohtii alustavasti tiedon luotettavuutta.

• Oppilas osaa käyttää Raamattua.

• Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen katsomuksellisia juuria ja nykytilaa.

• Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä 

 sisältävissä tilanteissa.

• Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

• Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen opetukseen.

• Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä 

 arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

• Oppilas tuntee arvo-käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa.
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Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

• Oppilas tuntee Raamatun perusrakenteen ja ymmärtää sen merkityksen opin lähteenä sekä 

 tuntee kirkkoisien opetuksia ja kristillisen opin muodostumisen.

• Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiirteet sekä osaa kertoa mysteerioista. Oppilas tutustuu 

 luostariin pyhänä paikkana ja tuntee sen merkityksen.

• Oppilas perehtyy kirkon keskeisiin juhliin.

• Oppilas tunnistaa ortodoksisen uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja huomaa samankaltaisuutta 

 ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa.

• Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja arvioimaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu 

 ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa. Oppilas etsii uskontoon katsomuksiin liittyvää 

 tietoa ja arvioi sen luotettavuutta.

• Oppilas tuntee pääpiirteittäin ortodoksisen kirkon olemuksen apostolisena ja katolisen yhteisönä. 

 Oppilas osaa kuvata eri uskontoja ja uskonnottomuutta Euroopassa.

• Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä sekä niiden keskeisiä suhteita.

• Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä 

 sisältävissä tilanteissa.

• Oppilas osoittaa kunnioitusta omaa ja toisen pyhää kohtaan.

• Oppilas tunnistaa uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

• Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä 

 arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

• Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten  

 periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

• Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon.

• Oppilas perustelee omia näkemyksiään.

• Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä 

 maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.

• Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon.

• Oppilas harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

• Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä 

 maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.
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Katolinen uskonto vuosiluokilla 3–6

Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T2, T5-T8, T10-T12 S1-S3 L1-L7

T1: Helluntaipäivä kirkon syntymäpäivänä, lähetystyön alku, Paavalin elämä ja toiminta sekä Raamatun käyttö. 

T2: Kirkkorakennus, seurakunnan elämä, parannus ja eukaristian vietto.

T5: Suomen ja Euroopan uskonnolliset ja katsomukselliset juuret.

T6: Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin historia Suomessa.

T7: Oman ja toisten pyhän kunnioittaminen. Oikea käyttäytyminen, Laupias samarialainen. 

T8: 10 käskyn opetukset omien valintojen perustana. Ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. 

T10: Valintojen arvioiminen, toiminnan taustalla vaikuttavien arvojen pohtiminen eettisten periaatteiden ja kestävän 

tulevaisuuden näkökulmasta.

T11: Keskustelu eettisistä kysymyksistä, ajatusten ilmaiseminen rakentavasti, omien näkemysten 

perustelemisen harjoittelu.

T12: Myönteisen maailmankatsomuksen ja itsetunnon muodostaminen ja vahvistaminen sekä luottamus elämään. 

Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8, T11-T12 S1-S3 L1-L7

T1: Näkyvä ja näkymätön kirkko sekä pyhien kirjojen kertomukset: Aabraham, opetuslapset, Daavid, Salomo, 

Neitsyt Maria.

T2: Kirkon esineet: alttari, pääsiäiskynttilä sekä liturgiset värit. Uskonnon keskeiset käsitteet.

T4: Uskonnollisen tiedon hakeminen erilaisista lähteistä.

T5: Omien ajatuksien ja tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen. Pyhät ihmiset kirkon historiassa. 

T6: Yhteiset juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin opetukset. ”Aabrahamin lapset” ja juutalaisten ja islamilaisten omat 

oppikirjat.

T7: Oman ja toisten pyhän kunnioittaminen.

T8: Laupeudentyöt, rippipeili, rippi, kiusaamisen vaikutukset, vastuu muista ihmisistä ja lähetyskäsky eettisen toiminnan 

pohjana.

T11: Keskustelu eettisistä kysymyksistä, omien ajatusten ja tunteiden rakentava ilmaiseminen sekä omien 

näkemysten perusteleminen.

T12: Myönteisen maailmankatsomuksen ja itsetunnon muodostaminen ja vahvistaminen sekä luottamus elämään.
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Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

T1: Perehdytään Vanhaan testamenttiin.

T2: Seurataan oppilaiden kanssa kirkkovuotta koko kalenterivuoden ajan: adventti-  ja paastokalenterit.

T3: Uskonnollisen kielen erityispiirteet ja vertauskuvallisuus: luominen, käärme, hedelmä,  palava pensas, voideltu.

T4: Uskontoa koskevan tiedon etsiminen, arvioiminen ja käyttäminen.

T5: Suomen ja Euroopan uskonnolliset ja katsomukselliset juuret ja näkemykset.

T6: Juutalaisuus, kristinusko ja islam sekä niiden vaikutus ja historia Euroopassa.

T7: Oman ja toisten pyhän kunnioittaminen sekä asianmukainen käytös eri tilanteissa.

T8: Eettisten periaatteiden muotoutuminen: ihmisen tottelemattomuus, Aabraham, Hagarin ja Ismaelin historia, 

10 käskyä.

T9: Ihmisoikeudet, YK:n lapsen oikeudet ym. sopimusten sisältämiä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10: valintojen arvioiminen ja toiminnan taustalla vaikuttavien arvojen pohtiminen eettisten periaatteiden ja kestävän 

tulevaisuuden näkökulmasta.

T11: Keskustelu eettisistä kysymyksistä, ajatusten ja tunteiden rakentava ilmaiseminen sekä perustelemisen harjoittelu.

T12: Myönteisen maailmankatsomuksen muodostaminen ja vahvistaminen; itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S3 L1-L7

T1: Uusi Testamentti ja Palestiinan alueen pyhät paikat. Kertomukset: viinitarha, Johannes Kastajan kuolema, köyry-

selkäisen naisen parantaminen ja Pietarin tunnustus, Jeesuksen ylösnousemus, Paavali pakanoiden apostoli.

T2: Jerusalemin temppeli, Pietarin basilika, Paavalin basilika ja Lateraanikirkko Roomassa; keskiajan ja nykyiset katoliset 

kirkot Suomessa. Kasteen ja vahvistuksen sakramentti, sakramentaalit, pyhiinvaellukset, messun rukoukset ja ruusukko.

T3: Jeesuksen toiminta parantajana, hänen kasteensa ja ylösnousemus, vuorisaarna, Jumalan valtakunta ja kristittyjen 

vainot.

T4: Uskontoa koskevan tiedon etsiminen, arvioiminen ja käyttäminen.

T5: Juutalais-kristillisen kulttuurin juuret, katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen kirkon historia Suomessa ja oppilas-

ryhmän oman kulttuurisen taustan juuret ja historia Suomessa.

T6: Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin historia Euroopassa, Vatikanin II Kirkolliskokouksen dekreetti ei-kristillisistä 

uskonnoista.

T7: Oman ja toisten pyhän kunnioittaminen sekä asianmukainen käytös eri tilanteissa.

T8 Rakkauden laki, armeliaisuus, pahuuden ongelma seuraavien esimerkkien avulla: äiti Teresa, Ignatius Loyola, Birgitta, 

don Bosco, Nikolaus ja Franciscus.

T9: Jeesuksen suhde lapsiin (Jairoksen tytär), eri kulttuurien suhtautuminen lapsiin, YK:n lapsen oikeudet ja niiden 

.toteutuminen oppilaiden omien kokemusten perusteella.

T10: Valintojen arvioiminen ja toiminnan taustalla vaikuttavien arvojen pohtiminen eettisten periaatteiden 

ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

T11: Keskustelu eettisistä kysymyksistä, ajatusten ja tunteiden rakentava ilmaiseminen sekä perustelemisen harjoittelu.

T12: Myönteisen maailmankatsomuksen muodostaminen ja vahvistaminen; itsetuntoa ja luottamusta elämään.
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Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 

kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Tavoitteet
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan 

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään 

opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin 

ja kertomuksiin sekä keskeisiin 

oppeihin.

S1 Uskontoa 

koskevan tiedon 

hallitseminen, 

uskonnon 

monilukutaito

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan 

uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata 

niiden keskeisiä sisältöjä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan 

opiskeltavan uskonnon rituaaleihin 

ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja 

rakennuksiin. 

S1 Uskontoa 

koskevan tiedon 

hallitseminen, 

uskonnon 

monilukutaito

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla 

opiskeltavan uskonnon keskeisistä 

rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista 

sekä kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan us-

konnollisen kielen erityispiirteitä 

ja vertauskuvallisuutta.

S1, S2 Uskonnon kielen

 ja symbolien 

analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 

uskonnollisesta kielestä ja sen 

vertauskuvallisuudesta. 

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan 

ja käyttämään uskontoa koskevaa 

tietoa erilaisista lähteistä.

S1, S2, 

S3

Oppimaan 

oppimisen taidot 

uskonnon 

opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa useasta 

lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan 

löytämänsä tiedon luotettavuutta ja 

objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään 

Suomen ja Euroopan uskonnollisiin 

ja katsomuksellisiin juuriin ja nykyti-

laan.

S1, S2 Uskontoa ja 

kulttuuria koskeva 

tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä 

yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa 

ja mediassa ja osaa antaa niistä 

esimerkkejä. Hän osaa kuvata suomalaisen 

ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria 

pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan 

juutalaisuuteen, kristinuskoon ja 

islamiin ja niiden vaikutukseen ja 

historiaan Euroopassa.

S2, S3 Uskontoa ja 

kulttuuria koskeva 

tieto

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, 

kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä 

niiden keskinäiset suhteet. 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan 

omaa ja toisen pyhää sekä käyttäyty-

mään asianmukaisesti erilaisissa 

uskonnollisissa tilaisuuksissa ja 

tilanteissa.

S1, S2, 

S3

Uskonnon 

monilukutaito

Oppilas tietää, miten toimitaan ja 

pyrkii toimimaan asianmukaisesti 

ja kunnioittavasti erilaisissa 

uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään 

opiskeltavan uskonnon eettisiin 

opetuksiin sekä eri uskontoja 

yhdistäviin eettisiin periaatteisiin.

S1, S2, 

S3

Etiikkaa koskeva 

tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä 

opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia 

sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä 

eettisiä periaatteita. 
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T9 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n 

Lapsen oikeuksien sopimukseen 

sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön 

näkökulmasta.

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa 

kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan 

tekemiään valintoja ja pohtimaan 

toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja 

eettisten periaatteiden ja kestävän 

tulevaisuuden näkökulmasta.

S2, S3 Eettinen pohdinta   Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä 

kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. 

Hän osaa soveltaa opiskelemansa 

uskonnon eettisiä periaatteita omassa 

pohdinnassaan. 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia 

keskustella eettisistä kysymyksistä, 

ilmaista rakentavasti ajatuksiaan 

ja tunteitaan sekä harjoitella 

perustelemaan omia näkemyksiään.

S1, S2, 

S3

Ajattelun ja vuoro-

vaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen

 keskusteluun, osaa kuunnella toisia 

ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta 

muodostamaan ja vahvistamaan 

myönteistä maailmankatsomusta, 

itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.

Vuosiluokilla 7–9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnalli-

sena 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 

tarkas tellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnista-

maan 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.
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Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 7–9

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T2, T3, T4, T5, T7, T9, T10 S2 (soveltaen myös S1 ja S3) L1, L2, L3, L4, L7

Raamattua käsitellään seitsemännellä vuosiluokalla kristinuskon, kahdeksannella luokalla kirkkotiedon ja yhdeksännellä 

luokalla hyvän elämän yhteydessä.

Muiden uskontojen ja katsomusten pyhiä kirjoja käsitellään seitsemännellä luokalla sekä eettisten periaatteiden osalta 

yhdeksännellä luokalla. 

Opetuksessa käytetään erilaisia opetustapoja monipuolisesti hyväksi, päämääränä on oppilaan oman ajattelun kehittämi-

nen ja ihmisenä kasvaminen.

Uskonnottomuutta käsitellään kaikilla kolmella luokka-asteella.

7. vuosiluokka:

Erityisesti painotetaan uskontojen ja katsomusten vaikutusta tavallisen ihmisen elämään arjessa. Uskonnot ja katsomukset 

kuuluvat ihmisten elämään kaikkialla maailmassa, on tärkeää oppia ymmärtämään niiden merkitys ja rikkaus. Uskonnon-

opetus ei ole tunnustuksellista, vaan uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon ulot-

tuvuudet: myytit, riitit, kokemukset, yhteisö, oppi, moraali, rakennukset, esineet ja taide.

Oppilaita ohjataan tarkkailemaan maailmaa uteliaasti, suvaitsevaisesti, kriittisesti sekä analyyttisesti.

S1: Tutustutaan omaan uskontoon eli kristinuskoon yhtenä maailmanuskontona.

S3: Tutustutaan eri maailmanuskontojen eettisiin periaatteisiin.

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T2, T3, T4, T5, T8, T10 S1 L1, L2, L4, L7

Raamattua käsitellään seitsemännellä luokalla kristinuskon, kahdeksannella luokalla kirkkotiedon ja yhdeksännellä 

luokalla hyvän elämän yhteydessä.

Muiden uskontojen ja katsomusten pyhiä kirjoja käsitellään seitsemännellä luokalla sekä eettisten periaatteiden 

osalta yhdeksännellä luokalla. 

Opetuksessa käytetään erilaisia opetustapoja monipuolisesti hyväksi, päämääränä on oppilaan oman ajattelun 

kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen.

Uskonnottomuutta käsitellään kaikilla kolmella luokka-asteella.

8. vuosiluokka:

 Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Opetuksessa perehdytään uskonnonvapauteen, 

uskontodialogiin sekä ekumeniaan ja tutustutaan myös kristillisperäisiin liikkeisiin, kuten Mormonikirkkoon ja 

Jehovan todistajiin.

Lisäksi tutustutaan uskontokritiikkiin, uskonnottomuuteen sekä kristinuskon suhteeseen tieteelliseen maailmankuvaan.

Oman uskonnon lisäksi tutustutaan myös uskonnottomuuteen, uskontodialogiin, uskonnon ja tieteen väliseen 

suhteeseen sekä kristillisperäisiin liikkeisiin.
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Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T4, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 S3 S3 (soveltaen myös S2) L1, L2, L4, L7

Raamattua käsitellään seitsemännellä luokalla kristinuskon, kahdeksannella luokalla kirkkotiedon ja yhdeksännellä 

luokalla hyvän elämän yhteydessä.

Muiden uskontojen ja katsomusten pyhiä kirjoja käsitellään seitsemännellä luokalla sekä eettisten periaatteiden 

osalta yhdeksännellä luokalla. 

Opetuksessa käytetään erilaisia opetustapoja monipuolisesti hyväksi, päämääränä on oppilaan oman ajattelun 

kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen.

Uskonnottomuutta käsitellään kaikilla kolmella luokka-asteella.

9. vuosiluokka:

Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia keskusteluun ja pohtimiseen sekä osallistavien opetusmenetelmien 

käyttöä.

Hyvää elämää käsiteltäessä tutustutaan myös muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin.

Ortodoksiuskonto vuosiluokilla 7–9

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5 S1-S3 L1-L7

• Oppilas tunnistaa ortodoksisen tradition vaikutuksen kulttuuriin perinteisissä ortodoksissa maissa. 

 Oppilas huomaa ortodoksisen perinteen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuksen. Oppilas pohtii 

 luterilaisuuden ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutusta.

• Oppilas ymmärtää kristinuskon ja kirkon syntyhistoriaa sekä kehitystä ja pohtii tämän vaikutusta ortodoksisen 

 kirkon kehitykseen. Oppilas syventää tietämystään Raamatusta ja muista uskon lähteistä sekä tutustuu niiden 

 käyttöön jumalanpalveluselämässä.

• Oppilas tietää Suomessa vaikuttavat uskonnot ja tunnistaa uskontojen merkityksen ihmisille sekä 

 uskonnottomuuden katsontana. Oppilas perehtyy kristinuskon ilmenemiseen eri kirkoissa.

• Oppilas syventää tietojaan juutalaisuudesta ja islamista sekä pohtii niiden yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa   

 kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

• Oppilas osaa nimetä ortodoksisen perinteen, kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin tapoja ja symboleja 

 ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

• Oppilas pohtii alustavasti uskonnon vaikutusta maailmanpolitiikkaan.

• Oppilas ymmärtää tieteen ja uskonnon välisen eron Raamatun ja muiden pyhien tekstien tulkinnassa.

• Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin tapoihin tulkita pyhiä tekstejään.

• Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.

• Oppilas perehtyy kristinuskon ja erityisesti ortodoksisen uskon etiikan perusteisiin ja pohtii sen suhdetta 

 ihmisoikeuksiin.

• Oppilas tutustuu juutalaisuuden ja islamin eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja 

 kristilliseen etiikkaan.

• Oppilas pohtii uskonnon merkitystä yhtenä ihmisen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

• Oppilas tutustuu uskontojen sisäisiin ja välisiin konfl ikteihin maailmanhistoriassa kristinuskon, juutalaisuuden 

 ja islamin osalta.

• Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

• Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja.
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• Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja.

• Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

• Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia.

• Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään 

 elämäntapaan.

• Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta etenkin omassa ryhmässä, koulussa ja 

 lähiympäristössään.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5 S1-S3 L1-L7

• Oppilas pohtii ortodoksisen ja luterilaisen perinteen vaikutusta oman lähipiirinsä elämään. Oppilas pohtii 

 uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta Euroopassa ja muualla maailmassa.

• Oppilas ymmärtää Suomen ortodoksisen kirkon historiaa idän ja lännen välissä ja tuntee Suomen ortodoksista 

 kirkkoa nykypäivänä. Oppilas hahmottaa kirkkovuoden kierron kokonaisuudessaan ja pohtii ajan pyhittämisen   

 merkitystä itselleen.

• Oppilas ymmärtää uskontojen ulottuvuuksien merkityksen ja vaikutuksen näkyvästi kulttuuria muovaavina 

 elementteinä.

• Oppilas tunnistaa Aasian uskontoja ja tarkastelee niiden vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin. Oppilas pohtii 

 Aasian uskontojen yhteisiä ja eroavia piirteitä suhteessa kristinuskoon ja erityisesti ortodoksisuuteen.

• Oppilas osaa nimetä Aasian uskontojen tapoja ja symboleja ja tunnistaa niitä median eri lähteistä.

• Oppilas havainnoi ja opettelee tulkitsemaan tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä 

 kulttuurissa.

• Oppilas harjoittelee erottamaan vakaumuksellisen tekstin tieteellisestä kielestä.

• Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin uskonnollisiin teksteihin ja pohtii kriittisesti niiden vaikuttavuutta.

• Oppilas harjoittelee mediakriittisyyttä.

• Oppilas pohtii ortodoksista ihmiskäsitystä ja ihmisoikeusetiikan opetusta ihmisarvosta.

• Oppilas perehtyy Aasian uskontojen eettisiin periaatteisiin ja pohtii niiden suhdetta ihmisoikeuksiin ja 

 kristilliseen etiikkaan.

• Oppilas ymmärtää uskonnon yhtenä valintoihin vaikuttavana tekijänä.

• Oppilas pohtii Aasian uskontojen merkitystä yksilön elämässä.

• Oppilas tutustuu ekumeniaan Suomessa ja uskontojen väliseen globaaliin dialogiin.

• Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä.

• Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevia, eettisiä, ajankohtaisia teemoja ja arvioi omaa suhdettaan niihin.

• Oppilas arvioi toisten vaikutusta omiin valintoihinsa.

• Oppilas tutkii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja pohtii niiden vaikutusta hyvinvointiin.

• Oppilas pohtii opetuksen sisällöistä nousevien eettisten kysymysten yhteyttä hyvinvointiin ja kestävään 

 elämäntapaan.

• Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisuutta ympärillään ja erilaisissa verkkoympäristöissä.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.
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Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5 S1-S3 L1-L7

• Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta ortodoksisissa, muissa kristillisissä 

 ja ei-kristillisissä kulttureissa.

• Oppilas perehtyy ortodoksiseen uskonoppiin ja pohtii uskon merkitystä itselleen.

• Oppilas ymmärtää opin, liturgisen elämän ja kirkollisen taiteen yhteyden.

• Oppilas ymmärtää uskontoja yhdistäviä ja erottavia opetuksia ja käsitteitä sekä pohtii uskontojen ulottuvuuksien   

 vaikutusta kulttuuriin. Oppilas tunnistaa uskonnottomuuden eri muotoja.

• Oppilas tuntee uskonnollista taidetta ja tunnistaa sen vaikutuksen kulttuuriin. Oppilas pohtii uskonnon vaikutusta   

 maailmanpolitiikkaan ja tulkitsee eriaisia tapoja, symboleja ja uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa sekä 

 kulttuurissa.

• Oppilas tunnistaa vakaumukseen vaikuttamaan pyrkivää argumentaatiota ja harjoittelee arvioimaan uskonnon 

 ja tieteen kielen välisiä eroja.

• Oppilas osaa arvoida lähteitä kriittisesti.

• Oppilas perehtyy ortodoksisen eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja ortodoksiseen ihmiskuvaan.

• Oppilas etsii eroja ja yhtäläisyyksiä eri uskontojen eettisestä opetuksesta.

• Oppilas pohtii ja analysoi ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

• Oppilas ymmärtää uskonnon merkityksen valintoihin vaikuttavana tekijänä.

• Oppilas hahmottaa globalisaatioon liittyviä haasteita ja ymmärtää vastuun yksilön näkökulmasta.

• Oppilas pohtii keskeisiä ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä omien arvojensa ja ortodoksisen kirkon 

 opetuksen pohjalta.

• Oppilas hankkii tietoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja pohtii ja arvioi omien arvojensa suhdetta niihin.

• Oppilas arvioi toisten, ulkopuolisten vaikutusmahdollisuuksia omiin valintoihinsa.

• Oppilas arvioi ja osaa perustella omien eettisten valintojensa vaikutuksia omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin 

 ja kestävään tulevaisuuteen.

• Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja 

 vapaa-ajalla.

• Oppilas osallistuu ortodoksiseen liturgiaan vähintään kerran.
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Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L7

T1: Uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus kotona, koulussa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

T2: Kristinuskon synty ja varhainen kehitys: suullinen traditio ja Raamatun synty.

T3: Suurimmat maailman uskonnot ja niiden levinneisyys ja vaikutukset kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.

T4: Eri uskonnoissa vallitsevat symbolit ja tavat: paastot, ruoka kulttuurit, pyhiinvaellukset, pukeutuminen, musiikki, 

niiden yhtäläisyydet ja erot.

T5: Erilaisten lähteiden antaman tiedon havaitseminen ja arvioiminen: julkinen media, tutkimustieto

T6: Hyvä ja paha eri kulttuureissa ja uskonnoissa: rakkauden käsky kristinuskon keskeisenä ideana, 10 käskyä, 

ihmisoikeudet.

T7: Ihmisen pyrkimys pyhyyteen katolisuudessa ja ortodoksisuudessa, uskonnollisen elämän tavoitteet muissa 

uskonnoissa ja uskonnottomuudessa sekä suhde kuolemaan ja tuonpuoleiseen.

T8: Keskustelu omaan elämään liittyvistä kysymyksistä ja omien arvojen suhteesta ajankohtaisiin, julkisiin eettisiin 

kysymyksiin.

T9: Valintojen eettiset ulottuvuudet ja niiden seuraukset.

T10: Erilaisten ihmisten kohtaaminen nyt ja tulevaisuudessa kaikissa tilanteissa.

Katolinen uskonto vuosiluokilla 7–9

Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T6, T8-T10 S1-S3 L1-L7

T1: Uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus Euroopassa sekä uskontoon liittyvä monimuotoisuus.

T2: Kirkonopin muodostuminen, sakramenttien raamatullinen perusta, ensimmäiset kirkolliskokoukset, 

uskontunnustukset ja dogmit.

T3: Eri uskontojen opillinen perusta sekä uskonnottomuus.

T4: Euroopassa vaikuttavien uskontojen ja katsomusten tavat ja symbolit sekä uskontoon liittyvät aiheet mediassa, 

politiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T6: Oman uskonnon eettiset periaatteet ja niiden perusteet sekä ihmisoikeudet.

T8: Ihmisyyteen kuuluvat elämän kysymykset ja ajankohtaiset eettiset kysymykset sekä omien arvojen suhde niihin.

T9: Omien valintojen eettiset ulottuvuudet ja niiden vaikutus hyvinvointiin sekä kannustus kestävään elämäntapaan.

T10: Erilaisten ihmisten kohtaaminen nyt ja tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.
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Katolisen uskonnon oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L7

T1: Eri uskontojen monimuotoisuus ja niiden vuorovaikutus kulttuurin kanssa.

T2: Kirkon historian keskeiset tapahtumat: kirkon jakautuminen kahtia, reformaatio, katolinen reformi ja Vatikaanin 

kirkolliskokoukset.

T3: Muiden kirkkojen ja uskontojen synty ja kehitys maailmanlaajuisesti.

T4: Eri uskontojen ja katsomusten tavat ja symbolit maailmanlaajuisesti sekä uskontoon liittyvät aiheet mediassa, 

politiikassa, taiteessa ja populaari-kulttuurissa.

T5: Erot tieteellisen ja uskonnollisen kirjallisuuden argumentoinnissa.

T6: Muiden uskontojen ja katsomusten moraalin ja etiikan lähtökohdat ja niiden suhde ihmisoikeuksiin.

T7: Kristillinen käsitys elämästä, kuolemasta ja tuonpuoleisesta sekä muiden uskontojen ja uskomusten näkemykset 

niistä ja niiden vaikutuksesta elämän valintoihin.

T8: Ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset, ajankohtaiset eettiset kysymykset ja omien arvojen suhde niihin.

T9: Omien valintojen eettiset ulottuvuudet ja niiden vaikutukset hyvinvointiin sekä kestävään elämäntapaan 

kannustaminen.

T10: Erilaisten ihmisten kohtaaminen nyt ja tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan 

uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus 

sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä 

monimuotoisuus.

S1, S2 Uskontojen 

merkityksen 

hahmottaminen 

kulttuurissa ja 

yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä 

uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä 

kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään 

tietojaan  opiskeltavasta uskonnosta 

ja sen vaikutuksista.

S1 Uskontoa 

koskevan tiedon 

hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa 

uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. 

Hän tuntee uskonnon perusopetukset 

sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet. 

T3 ohjata oppilasta perehtymään 

uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla 

maailmaa sekä uskonnottomuuteen. 

S2 Maailman-

uskontojen ja 

erilaisten 

katsomusten 

tunteminen 

Oppilas osoittaa hallitsevansa 

perustiedot suurista maailmassa 

vaikuttavista uskonnoista ja 

uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla 

uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa 

moninaisuutta.
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri us-

kontojen ja katsomusten tapoja

ja symboleita sekä tunnistamaan us-

konnollisia aiheita mediassa, 

maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja 

populaarikulttuurissa.

S1-S3 Uskonnon ja 

kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskonto-

perinteiden tapoja ja symboleja. 

Hän osaa antaa esimerkkejä 

uskonnollisista aiheista mediassa, 

taiteessa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan 

ja arvioimaan erilaisia argumentaation 

tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen 

välisiä eroja.

S1, S3 Ajattelun ja vuoro-

vaikutuksen 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.

S3 Etiikkaa koskeva 

tieto ja ihmis-

oikeusetiikka

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 maailman-

laajuista merkitystä ihmisten valintojen 

perusteina ja ohjaajina.

S1, S3 Uskontojen ja 

katsomusten 

merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen 

ja katsomusten maailmanlaajuista mer-

kitystä ihmisten valintojen perusteina ja 

ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan 

ihmisyyteen kuuluvia elämän-

kysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä 

kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta 

niihin.

S1, S2, 

S3

Eettinen ajattelu Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia 

elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajan-

kohtaisista eettisistä kysymyksistä.  

T9 innostaa oppilasta tutkimaan 

omien valintojensa eettisiä 

ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta 

hyvinvointiin ja kannustaa kestävään 

elämäntapaan.

S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä 

ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden 

vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten 

hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan 

erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa 

jatko-opinnoissa, työelämässä ja 

vapaa-ajalla.

S1-S3 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on 

edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-

katsomustiedossa 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 kulttuu-

riperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatso-

mustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa 

aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimin taansa. Tämä 

koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi 

on tärkeätä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppi-

laan 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 

Elämänkatsomustieto

elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen 

katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen 

kartut tamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja 

toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä.  

 Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ym-

märretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmot-

tavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. 

Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.

 Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaa-

misen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan 

oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovai-

kutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja 

arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vas-

tuullisuutta. 
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Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L5 ja L7

1–2. vuosiluokan erityinen tavoite on T1-T4 alueilla eli ajattelun ja keskustelutaitojen perustassa, jotta viimeistään 

toisella luokalla voidaan keskustella esim. oikeasta ja väärästä, ympäristöstä, luonnosta, ihmisten yhteiselämän 

periaatteista (T5-T9). Luokkatasojen sisältöjä sovelletaan kulloisenkin opetusryhmän tarpeisiin.

Painotus S3 ja S4 sisältöalueilla.

Harjoitellaan keskustelutaitoja, oman mielipiteen kertomista ja toisen puheenvuoron kuuntelemista. 

Rohkaistutaan kertomaan omista kokemuksista. Harjoitellaan kysymysten esittämistä.

Pyritään kunnioittamaan toisten ajatuksia ja harjoitellaan ymmärtämään eriäviä mielipiteitä. 

Tunnistetaan tunteita ja harjoitellaan puhumaan niistä.

Harjoitellaan tunnistamaan ja pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvyyttä ja pahuutta ihmisessä.

Tutustutaan kotiin ja perheisiin (oma sekä muut) ja pohditaan perheen sääntöjä ja omaa paikkaa perheessä.

Tutustutaan lapsen oikeuksiin.

Pohditaan ystävyyttä ja sen merkitystä.

Pohditaan ympäristöä ja luontoa, maailman syntyä sekä elämää maailmankaikkeudessa.

Vuosiluokilla 1–2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaito-

jen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan omaa ajattelua ja kokemuksia kuunte-

lemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiseen.

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T6 S1-S4 L1-L4 ja L7

1–2. vuosiluokan erityinen tavoite on T1-T4 alueilla eli ajattelun ja keskustelutaitojen perustassa, jotta viimeistään 

toisella luokalla voidaan keskustella esim. oikeasta ja väärästä, ympäristöstä, luonnosta, ihmisten yhteiselämän 

periaatteista (T5-T9). Luokkatasojen sisältöjä sovelletaan kulloisenkin opetusryhmän tarpeisiin.

Painotus S1 ja S2 sisältöalueilla.

Harjoitellaan keskustelutaitoja, oman mielipiteen kertomista ja toisen puheenvuoron kuuntelemista. 

Rohkaistutaan kertomaan omista kokemuksista.

Harjoitellaan kysymysten esittämistä.

Pyritään kunnioittamaan toisten ajatuksia.

Tunnistetaan tunteita ja harjoitellaan puhumaan niistä.

Harjoitellaan tunnistamaan ja pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvyyttä ja pahuutta ihmisessä.

Tutustutaan kotiin ja perheisiin (oma sekä muut).

Pohditaan ystävyyttä ja sen merkitystä.
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Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T4, T10 S1-S4 L1-L5 ja L7

T1-T4 ja T10 vuosiluokilla 3–6, T5 erityisenä 4. vuosiluokalla, T6-T7 5. vuosiluokalla ja T8-T9 6. vuosiluokalla. 

Luokkatasojen sisältöjä sovelletaan kulloisenkin opetusryhmän tarpeisiin.

Painotus S1 sisältöalueella.

Harjoitellaan keskustelutaitoja, oman mielipiteen kertomista rakentavasti/toista huomioiden 

ja toisen puheenvuoron kuuntelemista.

Harjoitellaan arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita.

Pohditaan ja arvioidaan omien valintojen vaikutusta suhteessa toisiin ihmisiin tai luontoon.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden, vapauden ja vastuun, arvojen ja normien sekä katsomuksien käsitteitä.

Tutustutaan ajattelun vapauteen uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta.

Pohditaan omia ja toisten vahvuuksia.

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5, T10 S1-S4 L1-L7

T1-T4 ja T10 vuosiluokilla 3–6, T5 erityisenä 4. vuosiluokalla, T6-T7 5. vuosiluokalla ja T8-T9 6. vuosiluokalla.

 Luokkatasojen sisältöjä sovelletaan kulloisenkin opetusryhmän tarpeisiin.

Painotus S2 sisältöaluellla. 4. vuosiluokan toisella tunnilla erityisesti S2, rajautuen kuitenkin suomalaiseen ja 

eurooppalaiseen kulttuuriin.

Harjoitellaan keskustelutaitoja, oman mielipiteen kertomista rakentavasti/toista huomioiden ja toisen 

puheenvuoron kuuntelemista.

Harjoitellaan arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita. Perustellaan omia väitteitä.

Tutustutaan mielipiteen, luulemisen ja tiedon eroihin.

Pohditaan ja arvioidaan omien valintojen vaikutusta suhteessa toisiin ihmisiin tai luontoon.

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden, vapauden ja vastuun, arvojen ja normien sekä katsomuksien käsitteitä.

Tutustutaan ajattelun vapauteen uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta.

Pohditaan omia ja toisten vahvuuksia.

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen. 

Tutustutaan suomalaiseen ja eurooppalaiseen enemmistö- ja vähemmistökulttuureihin sekä kulttuuriperintöön.

Pohditaan onnellisuutta ja hyvää elämää, myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta.
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Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S4 L1-L7

T1-T4 ja T10 vuosiluokilla 3-6, T5 erityisenä 4. vuosiluokalla, T6-T7 5. vuosiluokalla ja T8-T9 6. vuosiluokalla.

 Luokkatasojen sisältöjä sovelletaan kulloisenkin opetusryhmän tarpeisiin.

Erityisesti S3 ja S4 sisältöalueet.

Opetellaan sanoittamaan omaa maailmankatsomusta ja ymmärtämään muita katsomuksia.

Tutustutaan ihmisoikeuksiin (erityisesti lapsen oikeudet), esim. YK:n ihmisoikeudet ja siihen liittyvään 

ihmisoikeusetiikkaan.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin niin oppilaan oman lähipiirin kuin laajemminkin, esim. valtiomuotojen 

(erityisesti demokratia), rauhan ja konfl iktien, suvaitsevaisuuden, erilaisuuden, erilaisten sopimusten tai oikeuksien ja 

velvollisuuksien käsitteiden avulla.

Harjoitellaan pohtimaan tekojen ja valintojen eettisiä ulottuvuuksia.

Perehdytään mitä on kestävä kehitys ja mitä erilaisia vaihtoehtoja on vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T7, T10 S1-S4 L1-L7

T1-T4 ja T10 vuosiluokilla 3-6, T5 erityisenä 4. vuosiluokalla, T6-T7 5. vuosiluokalla ja T8-T9 6. vuosiluokalla. Luokkatasojen 

sisältöjä sovelletaan kulloisenkin opetusryhmän tarpeisiin.

Painotus S2 ja S3 sisältöalueilla.

S2: Ei rajausta eli koko maailman kulttuuriperintö.

Tutustutaan maailman eri kulttuureihin sekä kulttuuriperintöön.

Opetellaan sanoittamaan omaa maailmankatsomusta ja ymmärtämään muita katsomuksia.

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin niin oppilaan omassa lähipiirissä kuin laajemminkin, 

esim. valtiomuotojen (erityisesti demokratia), rauhan ja konfl iktien, suvaitsevaisuuden, erilaisuuden, 

erilaisten sopimusten tai oikeuksien ja velvollisuuksien käsitteiden avulla.

Harjoitellaan pohtimaan tekojen ja valintojen eettisiä ulottuvuuksia.

Pohditaan onnellisuutta ja hyvää elämää, myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta.
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Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi 

hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan 

eettisten ajattelun taitojen 

kehittymiselle ja kannustaa 

oppilasta soveltamaan 

eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin.

S1-S4 Käsitteiden hallinta 

ja soveltaminen

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä 

etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla 

joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä 

tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan 

ja arvioimaan väitteitä ja niiden 

perusteluita.

S1-S4 Väitteiden ja 

perusteluiden tun-

nistaminen 

ja arviointi

Oppilas osaa löytää keskustelusta 

väitteitä ja niiden perusteluja sekä pohtia 

perusteluiden asiaankuuluvuutta 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa 

asioiden välisiä suhteita ja kehittää 

ajatteluaan.

S1, S2, 

S3

Päättelytaidot Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja 

korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

T4 ohjata oppilasta kantamaan 

vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja 

luonnosta.  

S1, S2, 

S3

Vastuullisen 

toiminnan 

tunteminen

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, 

toisista ja luonnosta vastuun 

ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa 

omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan 

suomalaiseen, eurooppalaiseen ja 

maailman kulttuuriperintöön sekä 

hahmottamaan kulttuurista 

moninaisuutta ilmiönä.

S2, S3, 

S4

Tietojen ja 

käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin 

kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, 

eurooppalaisesta ja maailman kulttuuripe-

rinnöstä. 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä yhteisön 

tai yhteiskunnan kulttuurisesta 

moninaisuudesta

T6  tukea oppilasta rakentamaan 

katsomuksellista ja kulttuurista 

yleissivistystään.

S1-S4 Tietojen ja 

käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten 

ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan 

ja arvioimaan omaa katsomuksellista 

oppimistaan.  

S1-S4 Oppimaan 

oppimisen taidot 

Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä 

tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden 

suunnassa ja arvioi niiden toteutumista 

sekä yksin että ryhmässä.  

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

katsomustaan ja kuuntelemaan 

muiden katsomuksellisia kannanottoja.

S1, S2, 

S3

Vuorovaikutus-

taidot ja toiminta 

ryhmän jäsenenä

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista 

ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella 

toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n 

yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien 

julistukseen perustuvaa ihmisoikeus-

etiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia.

S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmis-

oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja 

osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

T10  rohkaista oppilasta toimimaan 

aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa 

ympäristössään.

S1-S4 Vaikuttamisen 

keinojen 

tunteminen

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin 

vastuullisen vaikuttamisen keinoja. 
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Vuosiluokilla 7–9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden kykyä oman 

tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja elämänkatsomuksen rakenta-

misen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän tietoperustan laajentaminen sekä oppilaiden oma-

kohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä.

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T3, T4 S1, S2 L1, L2, L3, L4, L5, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on sijoitettu vuosiluokille suuntaa-antavasti. Sisältöalueita sovelletaan 

opetukseen kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T5, T8, T10 S2, S3 L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on sijoitettu vuosiluokille suuntaa-antavasti. Sisältöalueita sovelletaan 

opetukseen kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2, T4, T6, T10 S3 (S1, S2) L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on sijoitettu vuosiluokille suuntaa-antavasti. Sisältöalueita sovelletaan 

opetukseen kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, 

ymmärtämään ja käyttämään 

katsomuksellisia käsitteitä.

S1 Käsitteiden hallinta 

ja soveltaminen

Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia 

käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä 

suhteita.

T2rakentaa oppilaan kulttuurista 

yleissivistystä ohjaamalla oppilasta 

tutustumaan erilaisiin kulttuureihin 

ja katsomuksiin ja perehtymään 

Unescon maailmanperintöohjelmaan.

S1 Kulttuurien ja 

katsomusten 

tunteminen

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista 

kulttuureista ja katsomuksista. 

Oppilas osaa kertoa Unescon maailman-

perintöohjelman lähtökohdista ja nimetä 

joitain maailmanperintökohteita.
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T3 ohjata oppilasta tuntemaan 

erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia 

katsomuksia, niiden keskinäistä vuoro-

vaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen 

roolia katsomusten arvioinnissa.

S1 Erilaisten 

katsomusten 

tunteminen ja 

vertailu 

Oppilas osaa nimetä keskeisten 

maailmankatsomusten ja kulttuurien 

tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, 

erityisesti seemiläisen monoteismin ja 

sekulaarin humanismin historiallisia, 

kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaiheita. 

Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia 

voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti.

T4 ohjata oppilasta tutkimaan 

uskonnollisen ajattelun ja 

uskontokritiikin perusteita.

S1, S3 Uskonnollisen 

ajattelun ja 

uskontokritiikin 

tunteminen

Oppilas osaa selittää uskonnollisen 

ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä 

uskontokritiikin pääpiirteistä.

T5 ohjata oppilasta tuntemaan 

katsomusvapaus ihmisoikeutena 

sekä katsomusvapauden turvaamisen 

kansallisia ja kansainvälisiä keinoja.

S1, S3 Katsomusvapauden 

merkityksen 

hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 

katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja 

joistakin katsomusvapauden turvaamisen 

mekanismeista sekä niiden puutteista 

erilaisissa tilanteissa.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan 

erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja 

sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä perusteita. 

S1, S2, 

S3

Katsomuksellisten 

valintojen 

perusteiden 

tarkastelu

Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten 

katsomuksellisten valintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 

perusteita. 

T7 kannustaa oppilasta maailman 

moninaisuuden ja kaikkien 

yhdenvertaisen kohtelun 

hyväksymiseen ja ymmärtämiseen. 

S1, S2, 

S3

Monikulttuuri-

suuden ja yhden-

vertaisuuden 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta 

ja antaa esimerkkejä ihmisten 

yhdenvertaisesta kohtelusta.

T8 ohjata oppilasta huomaamaan 

eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 

ympäristöstään sekä kehittämään 

eettistä ajatteluaan.

S2, S3 Eettisen ajattelun 

taidot

Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä 

sekä tulkita ja soveltaa sitä. 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan 

omien valintojensa vaikutusta kestä-

vään tulevaisuuteen paikallisesti ja 

globaalisti.

S1, S2, 

S3

Kestävän elämän-

tavan periaatteiden 

tunteminen 

Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja 

yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen 

liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän 

elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. 

Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa 

paikallisesti ja globaalisti.

T10 ohjata oppilas tuntemaan 

ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja 

ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys 

ja eettinen perusta.

S2, S3 Eettisen ajattelun 

taidot

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen 

liittyvät käsitteet ja perustella 

ihmisoikeuksien merkitystä.
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Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden 

historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä 

kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalai-

suuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon 

avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen 

johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn ar-

voa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilai-

ta ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena 

toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiin-

tyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on 

tukea oppilaiden identiteetin rakentumista sekä edis-

tää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmär-

täviksi yhteiskunnan jäseniksi.

 Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilais-

ten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsitte-

lyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. 

Historia

Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuk-

sen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään 

muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva 

saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. 

 Opetuksen tavoitteena on kehittää historian teks-

titaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toi-

mijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkin-

toja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon 

tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selit-

tämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muu-

tosta ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita 

tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojän-

nitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina. 

 Nurmijärvellä historiaa opiskellaan vuosiluokilla 

5–6 ja 7–8.

 Rajamäen kansakoulun oppilaita välitunnilla, 1952–1953. Kuva Nurmijärven museo.
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Historia oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S3-S5 L1-L7

Keskiaikaisen maailmankuvan opetusta pohjustetaan keskiaikaisen yhteiskuntarakenteen, kuten läänityslaitoksen ja maa-

orjuuden käsittelyllä. Keskiaikaisen maailmankuvan yhteydessä käsitellään esimerkiksi uskonnon merkitystä, ristiretkiä, 

keskiajan tieteellistä maailmankuvaa ja taidetta. (S3) 

Idän kulttuurien yhteydessä käsitellään esimerkiksi islamilaista kulttuuria, Bysanttia ja Venäjää tai Aasian maiden, kuten 

Kiinan ja Intian historiaa ja kulttuureita. (S3)

Suomen siirtymistä lännen kirkon piiriin ja Suomen keskiaikaa käsitellään idän ja lännen kulttuurien kohtaamisen näkö-

kulmasta. Suomen keskiajan historian yhteydessä voidaan käsitellä esimerkiksi keskiaikaisia kaupunkeja ja linnoja. (S3)

Käsiteltäessä Suomen siirtymistä keskiajasta uuteen aikaan käsitellään Kustaa Vaasan aikaa ja uskonpuhdistusta (S3). 

Tätä aihepiiriä käsitellään myös Euroopan uudenajan historian yhteydessä (S4).  

Uuden ajan Euroopan historian yhteydessä voidaan käsitellään seuraavia aiheita: renessanssi ja tieteen vallankumous, 

löytöretket, yhtenäisvaltioiden ja itsevaltiuden synty, itsevaltiuden ajan taiteet ja yhteiskunnallinen ajattelu (valistus). (S4)

1600- ja 1700-lukujen Suomen historiassa käsitellään seuraavia aiheita: Ruotsin suurvalta-aika, Suomen ja suomalaisten 

asema ja arki osana suurvalta Ruotsia, suurvalta-aseman menettäminen (suuri pohjansota ja isoviha), Suomen ja Ruotsin 

kehitys 1700-luvulla (esimerkiksi valistuksen aika ja kustavilainen aika). Opetuksessa on hyvä painottaa niitä jälkiä, joita 

Ruotsin vallan aika jätti Suomeen. (S5)

Opetuksessa hyödynnetään lähiympäristön esimerkkejä ja retkiä.

Vuosiluokilla 5–6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon luonteeseen, tie-

don hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden kiinnostus mennyttä aikaa, ihmi-

sen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa koroste-

taan toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja.

Historia oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1, S2 L1-L7

Opiskelu aloitetaan tutustumalla siihen mitä historia on ja mistä lähteistä saadaan tietoa historiasta. Esimerkkeinä voidaan 

käyttää oppilaan perheen ja suvun omaa historiaa ja oppilaan arkielämään liittyviä esimerkkejä, kuten pelejä ja elokuvia. 

Historiallisen tiedon luonteeseen ja historiallisiin lähteisiin tutustutaan myös myöhemmin muiden aiheiden yhteydessä. 

Sisällön 1 yhteydessä voidaan perehtyä myös Suomen esihistoriaan. 

Vanhan ajan historiassa käsitellään esimerkiksi Egyptin historiaa. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä myös ei-eurooppalaisia 

kulttuureita, kuten Kiinaa ja Intiaa. Jälkimmäisiä aiheita voidaan käsitellä myös keskiajan historian yhteydessä. (S2)

Kreikan historian yhteydessä käsitellään kreikkalaisten kaupunkivaltioiden yhteiskuntarakennetta, kreikkalaista mytologi-

aa ja antiikin tiedettä ja tekniikkaa. Rooman historian yhteydessä tutustutaan Rooman imperiumin syntyyn, toimintaan ja 

tuhoon. Antiikin historian opetus voidaan integroida yhteiskuntaopin demokratian opetukseen. Kreikan ja Rooman histo-

riaa käsiteltäessä nostetaan esille antiikin historian perintö länsimaiselle kulttuurille. (S2)

Pohjolan asuttamisen historian yhteydessä voidaan tutustua esimerkiksi viikinkeihin. (S2)

Opetuksessa hyödynnetään lähiympäristön esimerkkejä ja retkiä.
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Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 

sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

oppiaineessa

Hyvä/ arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan 

historiasta tiedonalana ja identiteettiä 

rakentavana oppiaineena.

S1-S5 Motivaation kehittymistä ei käytetä 

arvosanan muodostamisen perusteena. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan 

erilaisia historian lähteitä.

S1-S5 Historian 

tietolähteiden 

tunnistaminen

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa 

erilaisista tietolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 

historiatiedon tulkinnallisuuden.

S1-S5 Historiatiedon 

tulkinnallisuuden 

havaitseminen

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja 

tulkinnan.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään 

erilaisia tapoja jakaa historia 

aikakausiin sekä käyttämään niihin 

liittyviä historiallisia käsitteitä.

S1-S5 Kronologian

ymmärrys 

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liit-

tyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa 

esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja 

aikakausille ominaisista piirteistä.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ihmisen toiminnan motiiveja.

S1-S5 Historiallinen 

empatia 

Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan 

ihmisen asemaan ja nimeämään tämän 

toiminnan motiiveja.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan 

erilaisia syitä ja seurauksia historian 

tapahtumille ja ilmiöille.

S1-S5 Syy- ja seuraus-

suhteiden 

hahmottaminen 

historiassa

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa 

esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja 

seuraussuhteista.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan 

muutoksia oman perheen tai yhteisön 

historiassa sekä ymmärtämään, miten 

samat muutokset ovat voineet 

tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.

S1-S5 Muutoksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, 

miksi muutos ei ole sama kuin edistys. 

Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien 

avulla, miten muutos ei ole merkinnyt 

samaa eri ihmisten ja ryhmien näkö-

kulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta 

hahmottamaan jatkuvuuksia 

historiassa.

S1-S5 Jatkuvuuden 

tunnistaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden 

jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta esittämämään 

muutoksille syitä.

S1-S5 Syy- ja seuraus-

suhteen kuvaile-

minen

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään

joidenkin historian ilmiöiden syy- ja 

seuraussuhteita.
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Vuosiluokilla 7–8 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luontees-

ta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja 

yhteis kuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.

Historia oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S4 L1-L7

Käsitellään Ranskan suurta vallankumousta ja sen seurauksena syntyneitä aatteita sekä niiden vaikutusta ihmisoikeuksiin. 

(S2)

Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä käsitellään Suomen liittämistä Venäjään ja autonomian syntyä. 

Tässä yhteydessä voidaan käsitellä suomalaisen nationalismin alkuvaiheita. (S2, S3)

Teollistumisen yhteydessä käsitellään sääty-yhteiskunnan murrosta ja luokkayhteiskunnan syntyä. 

Teollistumisen yhteydessä voidaan käsitellä Yhdysvaltojen moderniin historiaan. (S1, S2)

Suomen historiasta 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa nostetaan esiin Suomen teollistuminen, 

yhteiskunnallinen kehitys ja sortokaudet. (S1, S2, S3)

Suomen historiaa voidaan taustoittaa käsittelemällä Venäjän historiaa. (S3)

Sisällössä 4 edetään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen seurauksiin. 

Tässä yhteydessä voidaan käsitellä Suomen aseman muuttumista ensimmäisen maailmansodan aikana.

Ensimmäisen maailmansodan yhteydessä käsitellään Venäjän vallankumouksia ja sen jälkeen 

Suomen itsenäistyminen ja sisällissota. (S3, S4)

Opetuksessa hyödynnetään lähiympäristön esimerkkejä ja retkiä.

T10 ohjata oppilasta selittämään, 

miten tulkinnat saattavat muuttua 

uusien lähteiden tai tarkastelutapojen 

myötä.

S1-S5 Tulkintojen 

selittäminen

Oppilas osaa selittää joidenkin 

esimerkkien avulla, miksi sama 

tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita 

eri tavoin.

T11 ohjata oppilasta selittämään 

ihmisen toimintaa.

S1–S5 Ihmisen toiminnan 

selittäminen

Oppilas osaa esittää käsiteltävästä 

asiasta kertomuksen siten, että hän 

selittää tapahtuman tai ilmiön eri 

toimijoiden kannalta.
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Historia oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S4-S6 L1-L7

Sisällön 4 käsittely alkaa 1920- ja 1930-lukujen demokratian kriisistä.

Sisällön 4 osana käsitellään Yhdysvaltojen suurta lamaan. Lisäksi osana sisältöä 4 käsitellään Suomen kehitystä 

1920- ja 1930-luvulla. (S3, S4)

Osana toisen maailmansodan historiaa käsitellään Suomen asemaa toisessa maailmansodassa. (S4)

Kylmän sodan historiassa käsitellään Suomen asemaa kylmässä sodassa. (S4)

Hyvinvointiyhteiskunnan syntyä käsitellään ensisijassa Suomen toisen maailmansodan jälkeisen historian kautta.

Teknologian kehitys käsitellään muun muassa osana tätä aihetta. (S5)

Sisältöä 6 voidaan lähteä käsittelemään joko seuraamalla yhden Euroopan ulkopuolisen alueen kehitystä pitkällä linjalla 

tai vaihtoehtoisesti valita yksi nykymaailman kriisi ja selvittää sen historiallisia juuria. Sisältöä voidaan toteuttaa myös 

integroituna uskonnon tai maantiedon opetuksen kanssa. (S6)

Sisällön 6 osana perehdytään siirtomaavaltaan ja sen vaikutuksiin 1800-luvulta alkaen. (S6)

Opetuksessa hyödynnetään lähiympäristön esimerkkejä ja retkiä.

Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Historian opetuksen 

tavoitteena

Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan 

syvällisemmin historiasta tiedonalana 

ja identiteettiä rakentavana oppi-

aineena. 

S1–S6 Ei käytetä arvosanan muodostumisen 

periaatteena. Oppilasta ohjataan 

pohtimaan kokemuksiaan osana 

itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan 

historiallista tietoa sekä arvioimaan 

tiedonlähteiden luotettavuutta.

S1–S6 Historiatiedon 

hankkiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista 

historian tiedonlähteistä ja havaitsee 

niiden luotettavuudessa eroja. 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, 

että historiallista tietoa voidaan tulkita 

eri tavoin.

S1–S6 Lähteiden 

tulkitseminen 

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia 

lähteitä. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää 

historiallista aikaa ja siihen liittyviä 

käsitteitä.

S1–S6 Kronologian  

ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat 

ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aika-

järjestykseen.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään 

ihmisen toimintaan ja päätöksen-

tekoon vaikuttaneita tekijöitä 

erilaisissa historiallisissa tilanteissa.

S1–S6 Historiallinen 

empatia 

Oppilas pystyy asettautumaan menneen 

ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan 

tämän toiminnan motiiveja. 
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T6 auttaa oppilasta arvioimaan 

erilaisia syitä historiallisille 

tapahtumille ja ilmiöille.

S1–S6 Syy- ja seuraus-

suhteiden 

ymmärtäminen 

historiassa 

Oppilas osaa erotella historiallisia 

tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät 

vähemmän tärkeistä. 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan 

historiallista muutosta ja jatkuvuutta.

S1–S6 Muutoksen ja 

jatkuvuuden 

ymmärtäminen 

Oppilas osaa selittää, miksi joillain 

elämänalueilla toimittiin ennen samoin 

tai toisin kuin nykyään.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen 

tekemiseen.

S1–S6 Historian 

tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa historian 

tapahtumista ja ilmiöistä omia 

perusteltuja tulkintoja. 

T9 ohjata oppilasta selittämään 

ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

S1–S6 Ihmisen toiminnan 

selittäminen

Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan 

tarkoitusperiä. 

T10  ohjata oppilasta selittämään, 

miksi historiallista tietoa voidaan 

tulkita ja käyttää eri tavoin eri 

tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti 

tulkintojen luotettavuutta. 

S1–S6 Historiallisten 

tulkintojen 

selittäminen 

ja arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian 

tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen 

tulkintojen luotettavuutta.

T11 harjaannuttaa oppilasta 

käyttämään erilaisia lähteitä, 

vertailemaan niitä ja muodostamaan 

oman perustellun tulkintansa niiden 

pohjalta.

S1–S6 Historiatiedon 

tuottaminen

Oppilas osaa vastata menneisyyttä 

koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri

lähteistä saamaansa informaatiota.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan 

tulevaisuuden vaihtoehtoja 

historiatietämyksensä avulla. 

S1–S6 Historiatietoisuus Oppilas osaa kuvailla, miten 

menneisyyden tulkinnoilla perustellaan 

tulevaisuuden valintoja. 

Klaukkalan kansakoulun oppilaita 1930-luvulla. Kuva Nurmijärven museo.
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Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea 

oppi laiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja 

yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimi-

maan erilai suutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja 

tasa-arvo a kunnioittavassa moniarvoisessa yhteis-

kunnassa demok ratian arvojen ja periaatteiden mu-

kaan.  Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan 

toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista 

tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehitty-

mään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudel-

lisiksi toimijoiksi.

 Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan 

seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia 

sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. 

Yhteiskuntaoppi

Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriitti-

sesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä 

sovel tamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppi laita 

kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivi-

sesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöis-

sä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnal-

linen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita teh-

dään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrki-

myksenä löytää yhteisymmärrys.  

 Nurmijärvellä yhteiskuntaoppia opiskellaan vuosi-

luokilla 4–5 ja 9.

Vuosiluokilla 4–5 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja raken-

tavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustele-

maan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamises-

sa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden 

kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoi-

don ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.

Yhteiskuntaopin oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Tutustutaan siihen mikä yhteiskunta on lapsen ja hänen lähiyhteisöjensä näkökulmasta. (S1)

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. (S2)

Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja niistä erityisesti lasten oikeuksiin. (S2)

Pohditaan käytännön esimerkkien kautta, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisönsä turvallisuuteen 

ja viihtyisyyteen. (S1)

Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, 

sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa esimerkiksi luokassa ja koulussa. (S2 ja S3)

Harjoitellaan vastuullista toimintaa internetissä ja sosiaalisessa mediassa. (S3)

Perehdytään rahankäyttöön oppilaan omasta näkökulmasta. Harjoitellaan omien menojen suunnittelua ja 

säästämistä. Selvitetään, mistä raha tulee kotitalouteen (S1 ja S4). Rahan käyttöön liittyvät harjoitukset voidaan 

toteuttaa integroi tuna matematiikan opetukseen.

Tutustutaan erilaisiin ammatteihin. (S1 ja S4)
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Yhteiskuntaopin oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita. Käytännön esimerkkien kautta 

tutustutaan kunnan ja valtion toimintaan sekä demokraattiseen päätöksentekoon kunnan ja valtion tasolla. 

Syvennetään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon tuntemusta (S2 ja S3). 

Demokratian toiminta voidaan integroida antiikin historian opetuksen kanssa. 

Tutustutaan sekä valtakunnallisiin että paikallisiin kansalaisjärjestöihin. Tutustuminen tehdään mahdollisuuksien 

mukaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. (S3)

Tutustutaan käytännönläheisten esimerkkien kautta perheen tuloihin ja menoihin. (S4)

Perehdytään vastuulliseen ja kestävään kuluttamiseen (S1 ja S4). Aihe voidaan integroida ympäristöoppiin.

Tutustutaan käytännönläheisten esimerkkien avulla säästämiseen, lainoihin, korkoihin ja lainan takaisinmaksuun. (S4) 

Korkoihin liittyvät aiheet voidaan integroida matematiikkaan.

Tutustutaan käytännönläheisten esimerkkien avulla veroihin ja verovarojen käyttöön. (S4)

Tutustutaan vanhempien työpaikkojen ja lähiympäristön esimerkkien kautta erilaisiin elinkeinoihin ja yritystoimintaan. 

Mahdollisuuksien mukaan tehdään erilaisia vierailuja. (S1 ja S4)

Mediaan voidaan tutustua joko osana edellisiä aiheita tai omana kokonaisuutenaan (S3). 

Mediaan tutustuminen voidaan integroida äidinkielen opetukseen. 

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

Hyvän/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja 

yhteiskuntaopista tiedonalana. 

S1-S4 Motivaation kehittymistä ei käytetä 

arvosanan muodostamisessa. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan 

eettistä arviointikykyään liittyen 

erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin 

ja taloudellisiin kysymyksiin.

S1-S4 Eettistä arviointikykyä ei käytetä 

arvosanan muodostamisen periaatteena. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia. 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan 

itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen 

jäsenenä, ymmärtämään ihmis-

oikeuksien ja tasa-arvon merkityksen 

sekä hahmottamaan yhteiskunnan 

oikeudellisia periaatteita.

S1-S3 Yhteisten sääntöjen 

ja tasa-arvon  

periaatteiden 

tarkastelu 

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen 

merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.

Oppilas osaa perustella, miksi 

ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin 

oikeusjärjestelmää tarvitaan. 

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 

kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
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T4 ohjata oppilasta  tarkastelemaan 

median roolia ja merkitystä omassa 

arjessa ja yhteiskunnassa. 

S1-S4 Median roolin 

tarkastelu 

Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys 

medialla on hänen omassa elämässään ja 

miten erilaisia medioita voidaan käyttää 

vaikuttamisen välineenä.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan 

työnteon ja yrittäjyyden merkityksen 

lähiyhteisössään.

S1, S4 Työnteon ja 

yrittäjyyden 

merkityksen 

tarkastelu

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon 

ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toi-

meentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimi-

vuuden perustana.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, 

että eri toimijoiden tuottamaan 

yhteiskunnalliseen tietoon liittyy 

erilaisia arvoja, näkökulmia ja 

tarkoitusperiä. 

S1-S3 Erilaisten arvojen, 

näkökulmien ja 

tarkoitusperien 

hahmottaminen 

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, 

että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskun-

nalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, nä-

kökulmia ja tarkoitusperiä.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen 

T7 kannustaa oppilasta 

harjoittelemaan demokraattisen 

vaikuttamisen perustaitoja sekä 

keskustelemaan rakentavasti 

eri mielipiteistä.

S1-S3 Demokraattisen 

vaikuttamisen 

perustaitojen 

sekä yhteisössä 

toimimisen 

tietojen ja taitojen 

soveltaminen 

käytännössä

Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa 

yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, 

kuten kuuntelemista, kantaa 

ottamista, sopeutumista enemmistö-

päätöksiin sekä vaikuttamista 

lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään 

oman rahankäytön ja kulutusvalintojen 

perusteita sekä harjoittelemaan niihin 

liittyviä taitoja.

S1, S4 Rahankäytön ja 

kulutusvalintojen 

perusteiden 

soveltaminen 

Oppilas osaa perustella omaan 

rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liitty-

viä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millai-

sia muihin ihmisiin sekä 

ympäristöön ulottuvia vaikutuksia 

hänen kuluttamispäätöksillään on. 

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan 

erilaisten yhteisöjen toimintaan ja 

harjoittelemaan median käyttöä 

turvallisella ja yhteiskunnallisesti 

tiedostavalla tavalla.

S1, S3 Mediataidot Oppilas osaa käyttää mediaa yhteis-

kunnallisen ajattelun ja toiminnan 

välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen 

liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Vuosiluokan 9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä 

vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyh-

teisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsittei-

siin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia 

mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioi-

den opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset.
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Yhteiskuntaopin oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Opetus voidaan aloittaa kertaamalla yhteiskunnan käsite nuoren ja lähiyhteisön näkökulmasta.

Tutustutaan eri vähemmistöryhmiin Suomessa. Syvennytään ihmisoikeuksiin ja kansalaisen oikeuksiin 

ja velvollisuuksiin. (S1, S2)

Tutustutaan erilaisiin perhe- ja parisuhdemalleihin sekä niiden juridisiin vaikutuksiin. 

Osana tätä kokonaisuutta tutustutaan myös perinnönjakoon. (S1)

Tutustutaan hyvinvointivaltion toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin sekä niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. 

(S1, S2, S3, S4) 

Osana oikeusvaltion käsittelyä tutustutaan poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaan sekä rikosten seurauksiin. 

Näitä aiheita käsiteltäessä huomioidaan nuorten näkökulma. (S1, S2)

Tutustutaan Suomen sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä yksilön velvollisuuksiin ja oikeuksiin osana näitä 

(esim. asevelvollisuus). (S1, S2)

Osana demokraattisen yhteiskunnan toimintaa tutustutaan kunnalliseen päätöksentekoon, eduskuntaan, 

valtioneuvostoon, presidenttiin ja päätöksentekoon EU:ssa. (S2, S3)

Sisällön neljä yhteydessä käsitellään talouden eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta aina yksittäisestä kansalaisesta, yri-

tyksiin, pankkeihin, julkiseen talouteen ja globaaliin talouteen. 

Kun käsitellään korkoja, infl aatio yms. talouden peruskäsitteitä ja ilmiöitä, käytetään oppilaille läheisiä ja oman 

talouden hallintaa tukevia esimerkkejä (esim. oman budjetin tekeminen ja eri maksuvälineiden käyttö). (S1, S4)

Yhteiskuntaopin opetuksen yhteydessä on hyvä toimia yhteistyössä koulun oppilaskunnan tms., paikallisten ja 

valtakunnallisten yhteiskunnallisten ja poliittisten toimijoiden sekä erilaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta syventämään 

kiinnostustaan ympäröivään yhteis-

kuntaan 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.
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T4 ohjata oppilasta syventämään ja 

pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, 

talouden toimintaa ja yksityistä talou-

denpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan 

sekä arvioimaan kriittisesti median 

roolia ja merkitystä.

S1–S3 Yhteiskuntaa, 

mediaa, taloutta ja 

taloudenpitoa kos-

kevat 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 talou-

delliseksi toimijaksi, joka hahmottaa 

yrittäjyyttä ja työelämää, tuntee 

niiden tarjoamia mahdollisuuksia 

ja osaa suunnitella omaa 

tulevaisuuttaan. 

S1, S4 Yrittäjyys- ja 

työelämätaidot 

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja 

yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä 

ja arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia 

myös oman tulevaisuutensa 

kannalta.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan 

yhteiskunnallista toimintaa sekä 

eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä 

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 toiminta-

tapoja paikallisella, kansallisella ja 

Euroopan unionin tasolla sekä 

globaalisti ja toimimaan aktiivisena, 

omaa lähiyhteisöä kehittävänä 

kansalaisena.

S1–S3 Yhteiskunnallisen 

päätöksenteon 

periaatteiden 

hahmottaminen 

sekä demokraattis-

ten pelisääntöjen 

ja toimintatapojen 

tunteminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 

poliittisesta päätöksenteosta, vallan-

käytöstä, 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 kansan-

taloudessa.

T9 ohjata oppilasta laajentamaan 

näkemyksiään, osallistumaan yhteis-

kunnalliseen toimintaan ja keskuste-

luun sekä käyttämään mediataitojaan 

ja tietojaan yhteiskunnasta omien 

käsitystensä muodostamisessa ja

 kansalaisena toimimisessa.

S1–S4 Yhteiskunnallinen 

ajattelu, 

osallistumis- ja 

vaikuttamistaidot

Oppilas osaa ilmaista perustellun 

mielipiteensä tarkoituksenmukaisin 

keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamis-

taitoja ja toimia rakentavasti 

osallistuvana kansalaisena 

lähiyhteisössä. 
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Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytyk-

set monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktii-

viseen kulttuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa 

oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä 

eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toimin-

noissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, 

mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo 

pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin 

opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumis-

ta musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. 

 Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistä-

vät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen 

kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia 

Musiikki

yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan otta-

malla 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 musiik-

kia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisu-

taitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 1–2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musii-

kissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myöntei-

sen musiikkisuhteen kehittymistä. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, 

soittamisen,säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä keskustelemi-

nen. 

Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään luomalla tilan teita, 

joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kek-

seliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun 

koulun arjessa ja juhlassa.

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S4 L1-L7

Oppilasta kannustetaan ja rohkaistaan toimimaan ryhmän jäsenenä musisoiden eli oppilas soittaa, laulaa, liikkuu, 

kuuntelee, improvisoi ja säveltää ryhmän jäsenenä. (T1)

Oppilasta innostetaan luontevaan äänenkäyttöön puhuen, loruillen, riimitellen sekä erilaisten leikkien ja pelien 

avulla. Kokonaisvaltaisen kehollisen kokemisen kautta etsitään musiikin sykettä ja harjoitellaan sen toteuttamista 

musisoinnissa. Rytmisoittimien kokeilua ja käyttöä laulujen ja liikkeiden säestyksenä. Käytössä olevien soitinten 

nimeämistä. Soittosäestyksiä (esim. kvinttiborduuna tai ostinato) ja ohjausta soittotekniikkaan. (T2)

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti 

(liikkuen), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. (T3)

Tuetaan oppilaan luontaista eläytymis- ja kuvittelukykyä antamalla tilaa oppilaan ideoille ja improvisoinnille 

musiikillisen toiminnan ja musisoinnin yhteydessä. Itse tuotetut äänimaisemat ja  liikeimprovisaatiot esim. satuihin, 

loruihin, tarinoihin. Prosesseissa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia (leikit, pelit). 

Ohjataan oppilasta lyhyiden rytmisten ja melodisten (esim. kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) 

motiivien toteuttamiseen. Opetuksen eheyttäminen esim. AI, KU, LI. (T4)

Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä kunnan kulttuuritoimijoiden kanssa 

(esim. tanssiopisto, musiikkiopisto, kansalaisopisto, Kivi-juhlat, kinoviikot jne.). (T5)
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Musiikin oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S4 L1-L7

Rohkaistaan oppilasta osallistumaan musiikilliseen toimintaan ja vahvistetaan oppilaan taitoa toimia ryhmän 

jäsenenä. (T1)  

Oppilasta innostetaan luontevaan äänenkäyttöön puhuen, loruillen, riimitellen sekä erilaisten leikkien ja pelien 

avulla. Laulutaitoa ja melodian hahmottamista vahvistetaan sopivalla laulustolla. Vahvistetaan kokonaisvaltaisesti 

musiikin sykkeen kokemista musisoinnissa. Harjoitellaan yhteissoittotaitoja. Syke-, imitaatio-, ja kaikuharjoituksia, 

rytmisoittimien kokeilua ja käyttöä laulujen ja liikkeiden säestyksenä. Käytössä olevien soittimien nimeämistä. 

Soittosäestyksiä (esim. kvinttiborduuna tai ostinato) ja ohjausta soittotekniikkaan. (T2)

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti 

(liikkuen), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. (T3)

Tuetaan oppilaan eläytymis- ja kuvittelukykyä antamalla tilaa oppilaan ideoille ja improvisoinnille. Musiikillisen toiminnan 

ja musisoinnin yhteydessä. Itse tuotetut äänimaisemat ja liikeimprovisaatiot esim. satuihin, loruihin, tarinoihin. Ohjataan 

oppilasta rytmisten ja melodisten (esim. kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) motiivien toteuttamiseen. 

Opetuksen eheyttäminen esim. AI, KU, LI. (T4)

Tutustutaan eri musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin. Opetuksessa hyödynnetään yhteistyötä kunnan kulttuuritoimijoiden 

kanssa (esim. tanssiopisto, musiikkiopisto, kansalaisopisto, Kivi-juhlat, kinoviikot jne...). (T5)

Tutustutaan musiikin merkitsemistapoihin esim. nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit jne. 

Merkitään itse tuotettua musiikkia muistiin omilla merkintätavoilla. (T6)

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus riittävän toiston avulla kehittyä musiikin oppimisessa. Esim. musiikkiesitysten 

valmistaminen ja harjoittaminen tapahtumiin ja juhliin. (T8)

Tutustutaan musiikin merkitsemistapoihin esim. nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit jne. 

Merkitään itse tuotettua musiikkia muistiin omilla merkintätavoilla (esim. äänimaisema). (T6)

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus riittävän toiston avulla kehittyä musiikin oppimisessa. Yhdessä voidaan valmistaa 

ja harjoitella esim. musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin. (T8)
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Musiikin oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.Oppilas huomioi musisoidessaan muut ryhmän jäse net 

ja osaa suhteuttaa oman äänensä yhteiseen tuotokseen ja kuunnella muita. (T1)

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa. Tutus-

tutaan moniäänisyyteen (esim. puhekuoro, kaanon) eri tavoin esim. laulaen, taputtaen, puhuen, liikkuen, kuunnellen. 

Soitin kokeiluja ja ohjausta soittotekniikkaan (esim. nokkahuilu, ukulele, kantele, laattasoittimet). Käytössä olevien soitinten 

nimeämistä. Yhteissoittotaitojen vahvistamista. Yksinkertaisia soittosäestyksiä (esim. kvinttiborduuna, ostinato). Rytmis-

ten taitojen harjoittamista ja tutustumista musisoiden eri tahtilajeihin esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4 (Kalevala). Tutustutaan 

erilaisiin asteikkoihin (esim. pentatoninen, duuri, molli, moodit) musiikillisen toiminnan yhteydessä. Musisoin titilanteissa 

rohkaistaan oppilasta omien musiikillisten ideoiden tuottamiseen ja toteuttamiseen. (T2)

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti 

(liikkuen), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. (T4)

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjo-

ja. Monitaiteellisia kokeiluja. Prosessissa on hyvä hyödyntää myös tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. Ohjataan 

oppilasta lyhyiden rytmi-  ja melodia (esim. kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) aiheiden toteuttami-

seen.  Monialaiset oppimiskokonaisuudet yhdessä esim. AI, KU, LI kanssa. (T5)

Opetuksessa hyödynnetään yhteistyötä kunnan kulttuuritoimijoiden kanssa (esim. tanssiopisto, musiikkiopisto, kansalais-

opisto, Kivi-juhlat, kinoviikot jne...)

Ryhmän kulttuurinen monimuotoisuus otetaan huomioon ja sitä hyödynnetään. Monialaiset oppimiskokonaisuudet 

yhdes sä esim. AI, KU, LI, vieraat kielet kanssa. (T6) 

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä. Ohjataan äänen ja symbolin 

vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa (esim. nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvio-

nuotit, itse luodut merkintätavat, jne.) (T7)

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään. Ohjataan oppilasta huolehtimaan kuulostaan. 

(T8)

Kannustetaan oppilasta musiikillisten taitojen kehittämiseen pitkäjänteisen harjoittelun kautta. Esim. musiikkiesitysten 

valmistaminen ja harjoittaminen tapahtumiin ja juhliin. (T9)

Vuosiluokkien 3–6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten 

koke muksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa 

tietoi semmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteis-

tä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehitty-

vät. 

Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa 

oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä 

oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta 

liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena 

toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta.
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Musiikin oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Oppilas osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan ja osaa hyödyntää musisoinnissa omia vahvuuksiaan. Työskentelyssä pyri-

tään säilyttämään leikillinen ja positiivinen ote suhteessa opetettavien sisältöihin. Salliva ilmapiiri. (T1)

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa. Ryh-

män taitojen lisääntyessä harjoitellaan myös moniäänistä musisointia. Soitinkokeiluja. Soittotekniikan ja yhteissoittotaito-

jen vahvistamista. Käytössä olevien soitinten nimeämistä. Monipuolistetaan soittosäestyksiä (esim. sointutehot).  Rytmisiä 

taitoja harjoitellaan monipuolisesti eri tahtilajeissa (2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4). Aika-arvojen erottelua ja hahmottamista musi-

soinnin yhteydessä. Tutustutaan erilaisiin asteikkoihin (esim. pentatoninen, duuri, molli, moodit) musiikillisen toiminnan 

yhteydessä. Musisointitilanteissa kannustetaan omien musiikillisten ideoiden tuottamiseen ja toteuttamiseen osana ryh-

mää. (T2)

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen keholliseen aistimiseen ja ilmaisuun (esim. luova liikunta, laululeikit, tanssit). (T3)

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti (liikku-

en), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuk-

sista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa. (T4)

Ohjataan oppilasta rytmi-  ja melodia-aiheiden (esim. kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) toteuttami-

seen. Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liike-

sarjoja. Monitaiteellisia kokeiluja. Prosesseissa on hyvä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. Monialai-

set oppimiskokonaisuudet yhdessä esim. AI, KU, LI kanssa. (T5)

Opetuksessa hyödynnetään yhteistyötä erilaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 

ryhmän ja oman ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta. Monialaiset oppimiskokonaisuudet yhdessä esim. AI, KU, LI, 

YM, vieraat kielet kanssa. (T6)

Ohjataan oppilasta tunnistamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä. Ohjataan äänen ja symbolin 

vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa (esim. nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvio-

nuotit, itse luodut merkintätavat, jne.). (T7)

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään. Ohjataan oppilasta huolehtimaan kuulostaan ja 

toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa. (T8)

Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä. 

Esim. musiikkiesitysten valmistaminen ja harjoittaminen tapahtumiin ja juhliin. (T9)

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Oppilas osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan ja ottaa huomioon myös muut ryhmän jäsenet. Oppilas tiedostaa 

vahvuuk siaan ja osaa hyödyntää niitä musisoinnissa. (T1)

Kiinnitetään huomiota musiikilliseen tulkintaan ja ilmaisuun. Tutustutaan esim. taidemusiikin eri lajeihin ja historialliseen 

kehitykseen. Taidemusiikki Suomessa. Soitinkokeiluja. Soittotekniikan ja yhteissoittotaitojen vahvistamista. Monipuoliste-

taan soittosäestyksiä (esim. sointutehot). Tunnistetaan ja nimetään käytettäviä soittimia. Tutustutaan sinfoniaorkesterin 

soittimistoon sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisiin etnisiin soittimiin. Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä 

ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa. Ryhmän taitojen lisääntyessä harjoitellaan moniäänistä 

musisointia.  Rytmisiä taitoja harjoitellaan monipuolisesti eri tahtilajeissa (esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4).Tutustutaan rytmi-

seen monimuotoisuuten esim. synkooppi, kolmimuunteisuus, polyrytmiikka. Aika-arvojen erottelua ja hahmot tamista 

musi soinnin yhteydessä.  Harjoitellaan erilaisten asteikkojen käyttämistä (esim. pentatoninen, duuri, molli, moodit) musi-

soinnissa ja omien musiikillisten ideoiden toteuttamisessa. (T2)
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Musiikin oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T9 S1-S4 L1-L7

Oppilas osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän toimintaan ottaen huomioon myös muut ryhmän jäsenet. Oppilas 

hyödyntää musisoinnissa omia vahvuuksiaan. (T1)

Ohjataan oppilasta osallistumaan musiikillisen tulkinnan suunnitteluun ja toteutukseen musisoinnissa. Vahvistetaan oppi-

laan luontevaa äänenkäyttöä ja laulutaitoa. Tutustutaan laajemmin erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin. Ryhmän taito-

jen lisääntyessä harjoitellaan moniäänistä musisointia. Vahvistetaan yhteissoittotaitoja ja soittotekniikkaa. Ryhmän taitojen 

karttuessa lisätään soitto-ohjelmiston haasteellisuutta (esim. sointutehot, melodiasoitto, ostinatot/riffi  t, soitinsoolot, imp-

rovisaatiot). Rytmisiä taitoja vahvistetaan  monipuolisesti eri tahtilajeissa (esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4). Harjoitellaan rytmistä 

monimuotoisuutta esim. synkooppi, kolmimuunteisuus, polyrytmiikka. Vahvistetaan aika-arvojen hallintaa ja käyttöä mu-

sisoinnissa (esim. sykkeen merkitys). Harjoitellaan ja monipuolistetaan erilaisten asteikkojen käyttämistä (esim. pentatoni-

nen, duuri, molli, moodit) musisoinnissa ja omien ideoiden toteuttamisessa. (T2)

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen musiikin keholliseen ilmaisuun (esim. liikerytmiikka, luova liikunta, laululeikit, tanssit). 

(T3)

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti (liikku-

en), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuk-

sista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa. (T4)

Ohjataan oppilasta rytmi-  ja melodia improvisaatioon (esim. pentatoninen asteikko). Ohjataan oppilasta toteuttamaan 

omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita tai liikesarjoja. Tuotoksissa 

voidaan integroida eri taiteenaloja esim. draama, kuva, runo, tanssi, tarina. Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja 

sävellyksiä myös teknologiaa hyödyntäen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet yhdessä esim. AI, KU, LI kanssa. (T5)

Opetuksessa hyödynnetään yhteistoimintaa erilaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Kannustetaan oppilasta jäsentämään ja 

ilmentämään musiikin herättämiä ajatuksia, mielikuvia, tuntemuksia. (T6)

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen keholliseen aistimiseen, improvisaatioon ja ilmaisuun (esim. luova liikunta, laululeikit, 

tanssit). (T3)

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti (liikku-

en), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuk-

sista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa. (T4)

Ohjataan oppilasta rytmi-  ja melodiaimprovisaatioon (esim. kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko). Ohja-

taan oppilasta toteuttamaan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaati-

oita tai liikesarjoja. Tuotoksissa voidaan integroida eri taiteenaloja esim. draama, kuva, runo, tanssi, tarina. Omia tai ryhmis-

sä suunniteltuja ja toteutettuja sävellyksiä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  Monialaiset oppimiskokonai-

suudet yhdessä esim. AI, KU, LI kanssa. (T5)

Opetuksessa hyödynnetään yhteistoimintaa erilaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Ohjataan oppilasta tutustumaan ja tut-

kimaan musiikin kulttuurista monimuotoisuutta. Monialaiset oppimiskokonaisuudet esim. AI, KU, LI, YM, HI, vieraat kielet. 

(T6)

Ohjataan oppilasta tunnistamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä. Ohjataan oppilasta äänen ja 

symbolin vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa (esim. nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset mer-

kit, kuvionuotit, itse luodut merkintätavat, jne.). (T7)

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään. Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laittei-

ta turvallisesti ja huolehtimaan kuulostaan sekä toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa. (T8)

Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä. 

Esim. musiikkiesitysten valmistaminen ja harjoittaminen tapahtumiin ja juhliin. (T9)



205

Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää ja ymmärtää musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä. (T7)

Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti 

musisointitilanteissa. Kannustetaan oppilasta löytämään oma tapansa toimia musiikin kuluttajana. 

Esim. kuuntelija, harrastaja, tekijänoikeudet, kulttuuripalvelujen käyttäjä jne. (T8)

Oppilasta kannustetaan pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten tulkinnassa ja 

viimeistelyssä. Esim. musiikkiesitysten valmistaminen ja harjoittaminen tapahtumiin ja juhliin. (T9)

Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 

kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin 

kohteet 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan 

yhteismusisointiin ja rakentamaan 

myönteistä yhteishenkeä yhteisössään.

S1-S4 Musiikilliset 

yhteistyötaidot

Oppilas ottaa huomioon ryhmän 

muut jäsenet yhteismusisoinnissa. 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänen-

käyttöön ja laulamiseen sekä kehittä-

mään keho-, rytmi-, melodia- ja soin-

tusoittimien soittotaitoaan musisoivan 

ryhmän jäsenenä.

S1-S4 Laulaminen ja 

soittaminen ryh-

män jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja  

soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa 

osaksi musiikillista kokonaisuutta. 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen 

musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunne-

tilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti 

liikkuen.

S1-S4 Musiikkiliikunta Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja 

käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun. 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja musiikin elämyk-

selliseen kuunteluun sekä ohjata häntä 

jäsentämään kuulemaansa sekä 

kertomaan siitä.

S1-S4 Musiikin kuuntelu Oppilas kuuntelee keskittyneesti 

musiikkia ja esittää näkemyksiään 

kuulemastaan. 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan 

sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

pienimuotoisia sävellyksiä tai moni-

taiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin 

ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa 

käyttäen.

S1-S4 Luovan 

musiikillisen 

ajattelun 

ilmaiseminen 

eri keinoin

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen 

ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita 

ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa 

ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian 

tarjoamia mahdollisuuksia. 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan 

musiikillisia kokemuksiaan ja musiikil-

lisen maailman esteettistä, kulttuurista 

ja historiallista monimuotoisuutta. 

S1-S4 Musiikin merkitys-

ten havainnointi 

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen 

toimintaan liittyvistä havainnoistaan 

ja kokemuksistaan. 
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään 

musiikkikäsitteitä ja musiikin merkin-

tätapojen periaatteita musisoinnin 

yhteydessä.

S1-S4 Musiikin 

merkintätapojen 

ymmärtäminen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten 

merkintöjen mukaisesti musisoinnin 

yhteydessä. 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan 

musiikin vaikutuksia hyvinvointiin 

sekä huolehtimaan musisointi- ja

 ääniympäristön turvallisuudesta.

S1-S4 Välineiden 

ja laitteiden 

turvallinen 

käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia 

ottaen huomioon muun muassa äänen

 ja musiikin voimakkuuteen liittyvät 

tekijät. 

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään 

musiikillista osaamistaan harjoittelun 

avulla, osallistumaan tavoitteiden 

asettamiseen ja arvioimaan edistymis-

tään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4 Oppimaan 

oppiminen ja 

työskentelytaidot 

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen 

osaamisensa kehittämiseksi ja toimii 

tavoitteen mukaisesti yhteismusisoin-

nissa. 

Vuosiluokkien 7–9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajentami-

seen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tun-

teita 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 

tilai suuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuoliseen luovaan mu-

siikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä 

muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen 

median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T12 S1-S4 L1-L7

Oppilasta ohjataan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen. Kannustetaan oppilasta omien vahvuuksiensa 

hyödyntämiseen musisoinnissa.  (T1)

Ohjataan oppilasta havainnoimaan omassa äänessä tapahtuvia muutoksia (äänenmurros). Kannustetaan ylläpitämään 

laulutaitoaan ja osallistumaan yhteislauluun. Tutustutaan erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin. Tehdään erilaisia oman 

äänen käyttöön rohkaisevia äänikokeiluja (ääniriffi  , beatbox, rap, puhelaulu ym.) myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyö-

dyntäen. (T2)

Vahvistetaan oppilaan yhteismusisointitaitoja: rytmi (esim. oma syke - ryhmän yhteinen syke, beat - off beat, synkooppi, 

kolmimuunteisuus, aika-arvot, tahtilajit), melodia (esim. ostinato, riffi  , soolo, asteikot esim. pentatoninen, blues), harmonia 

(esim. sointutehot, sointukierrot), muoto (muotorakenteet), sointiväri (esim. erilaiset soittimet ja soitinkokoonpanot). (T3)

Monipuolisissa musiikkiliikuntaharjoitteissa ohjataan oppilasta kokemaan keho musiikillisena instrumenttina. Vahviste-

taan oppilaan taitoa kokea musiikin syke sekä eläytyä ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin. (T4)

Musiikin kuuntelussa lähtökohtana on aktiivinen kuuntelu, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti (liik-

kuen), visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden. Aktiivisen kuuntelun avulla analysoidaan ja vahvistetaan myös musiikkikä-

sitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) hahmottamista ja tunnistamista. Rohkaistaan oppilasta 

kuvailemaan kuulemaansa ja kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista, tunteista. 
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Kerrataan ja syvennetään alakoulussa läpikäytyjä kuuntelukasvatuksellisesti merkittäviä tietoja/taitoja; esim. tyylikaudet, 

sinfoniaorkesteri. Työskentelyssä keskeisessä roolissa ”soiva musiikki”. (T5)

Tutkitaan, miten improvisaation kautta syntyviä musiikillisia ideoita voidaan käyttää omien tai ryhmissä suunniteltujen ja 

toteutettujen sävellysten tekemisessä. Hyödynnetään myös teknologiaa musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa. Ohja-

taan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen (esim. kuva, 

liike, teksti, draama). Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. (T6)

Tutustutaan musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin oman musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa. Ohjataan 

oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologiaa myös laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa. (T7)

Tutustutaan musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä ja vaikuttamisen keinona (esim. historiallinen, globaali, genret, mainosmu-

siikki). Opetuksessa hyödynnetään yhteistyötä erilaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja 

viestintäteknologian mahdollisuuksia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet esim. AI, KU, LI, BG, HY, TT, vieraat kielet. (T8)

Ohjataan oppilasta käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä. (T9)

Tuetaan ja kannustetaan oppilasta oman musiikkisuhteen rakentamisessa. Ohjataan oppilasta musiikin ja sen merkityksen 

laaja-alaiseen ymmärtämiseen sekä taiteenlajina että monipuolisesti ihmisen hyvinvointia lisäävänä osana elämää. (T10)

Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti 

musisointitilanteissa. (T11)

Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä. 

Ohjataan oppilasta musiikillisen oppimisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjataan oppilasta ymmärtämään omaa 

musiikkisuhdettaan kokonaisuutena; ”soiva musiikki” tässä hetkessä, historiallinen ulottuvuus/merkitys, teknologia musii-

kin tekemisen luontevana osana, musiikin antama henkinen ja fyysinen hyvinvointi. (T12)

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä

Musiikin opetuksen 

tavoittena on

Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan 

toimintaan musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen jäsenenä. 

S1-S4 Musiikillisen ryhmän 

jäsenenä toimiminen

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän 

jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja 

kannustaa toisia.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen.

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään 

äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä 

kehittämään niitä edelleen musisoi-

van ryhmän jäseninä.

S1-S4 Äänenkäyttö ja 

laulaminen musiikki-

ryhmän jäsenenä 

Oppilas käyttää ääntään musiikillisen 

ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislau-

luun sovittaen osuutensa osaksi 

kokonaisuutta. 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään 

edelleen soitto- ja yhteismusisointi-

taitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin.

S1-S4 Soittaminen musiikki-

ryhmän 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 so-

vittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa 

musiikkiin. 
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T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja musiikin elämyk-

selliseen kuunteluun ja havainnoin-

tiin sekä ohjata häntä keskustele-

maan havainnoistaan.

S1-S4 Ääniympäristön ja 

musiikin kuuntelu ja 

siitä keskusteleminen

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja 

musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan.

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan 

luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata 

heitä improvisointiin, sovittamiseen 

ja säveltämiseen sekä taiteidenväli-

seen työskentelyyn.

S1-S4 Musiikin luova 

tuottaminen 

Oppilas osaa käyttää musiikillisia tai 

muita äänellisiä elementtejä kehittäessään 

ja toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita 

yksin tai ryhmän jäsenenä.

T7 ohjata oppilasta musiikin tallenta-

miseen ja tieto- ja viestintäteknolo-

gian luovaan ilmaisulliseen käyttöön 

sekä musiikin tekemisessä että osana 

monialaisia kokonaisuuksia.

S1-S4 Musiikkiteknologian 

käyttö

Oppilas osaa käyttää musiikkiteknolo-

gian tarjoamia mahdollisuuksia omassa 

tai ryhmän ilmaisussa. 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan 

musiikkia taiteenlajina ja ymmär-

tämään, miten musiikkia käytetään 

viestimiseen ja vaikuttamiseen eri 

kulttuureissa.

S1-S4 Kulttuurinen 

osaaminen

Oppilas osaa jäsentää musiikin käyttö-

tapoja ja ilmenemismuotoja ja kertoa 

havainnoistaan.

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta

 käyttämään musiikin merkintätapoja, 

käsitteitä ja terminologiaa 

musiikillisessa toiminnassa. 

S1-S4 Musiikillisten 

käsitteiden ja 

symbolien käyttö

Oppilas 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 hyvinvointi-

vaikutusten tunnista-

minen

Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin 

vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, 

mutta tavoitetta ei oteta huomioon 

päättöarvosanan muodostamisessa.

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan 

kuulostaan sekä musisointi- ja ääni-

ympäristön turvallisuudesta.

S1-S4 Kuulosta sekä 

musisointi- ja ääni-

ympäristön 

turvallisuudesta 

huolehtiminen

Oppilas  käyttää laitteita ja soittimia 

musisointitilanteissa ottaen huomioon 

muun muassa äänen ja musiikin 

voimakkuuteen sekä muut turvalliseen 

toimintaan liittyvät tekijät. 

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 ohjata oppilasta kehittämään 

musiikillista osaamistaan harjoittelun 

avulla, asettamaan tavoitteita 

musiikilliselle oppimiselleen ja 

arvioimaan edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin.

S1-S4 Oppimisen taidot Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, 

musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja 

muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä 

tavoitteita sekä arvioi edistymistään 

suhteessa niihin.
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Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita 

tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista 

todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteetti-

en rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisölli-

syyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. 

Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeile-

minen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen ope-

tus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja 

muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. 

 Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuut-

ta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta 

vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uu-

distumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajatte-

lun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 

omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvatai-

teen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden pai-

kalliselle ja globaalille toimijuudelle.

 Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa 

kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen 

oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja 

muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kult-

tuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan 

erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita oh-

jataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, 

materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.    

 Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehit-

tämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita 

Kuvataide

tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille 

tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskoko-

naisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutus-

tutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä 

tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.
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Vuosiluokilla 1–2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko kehon yhteistyöllä. 

Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. Opetukses-

sa hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. 

Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla. 

Opetuk sessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja antamaan palautet-

ta kuvallisesta työskentelystä.

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Leikisti tosissaan: 

• Vuorovaikutus

• Työskentely yksin ja ryhmässä

• Kannustava ilmapiiri

S1: Kuvantuottamisen taidot (T1, T3, T4, T5, T9)

Hienomotoriset taidot (piirtäminen,leikkaaminen,hahmottaminen)

Erilaisia piirtimiä (lyijykynä, hiili, liidut, tussit)

Maalaus: tekniikoita (vesivärit, peitevärit, pullovärit), välineiden hallinta ja huolto, välivärien sekoittaminen, värioppiin tu-

tustumista leikin, kokeilun ja havainnoinnin kautta, tunteiden värit

Muovailu ja rakentelu: savi (nipistelytekniikka), kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit

S1: Lapsen kuvamaailmat (T1, T6, T7, T9)

Lelut ja leikit; pelit, ohjelmat ja mainokset; kirjat, lehdet ja sadut; mielikuvitus; kuvaviestintä

Kannustetaan oman mielikuvituksen käyttöön (kuvitellaan, haaveillaan ja leikitään)

Omien ja muiden taidetuotosten arvostaminen ja niistä keskusteleminen T2/L2,L4,L5,L6

Oma kuva (minä kuvissa)  

S2: Erilaiset ympäristöt ja esineet (T1, T8, T9, T10, T11)

Ympäristön havainnointi 

Hyödynnetään ympäristötiedon aihepiirejä kuvallisessa työskentelyssä

Tutustutaan ympäristötaideteoksiin

Rakennetaan omaa ympäristötaidetta (esim. mandala luonnonmateriaaleista, piirretään hiekkakentälle, lumiveistokset)

Tila: pohjapiirros (oma huone, luokkatila)

Esineet: havaintopiirros

S2: Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat (T1, T2, T6, T7, T10)

Internetin turvallinen ja vastuullinen käyttö

Pelit: peliajat ja ikärajat; kuvamaailmat

Sosiaalinen media: ikärajat ja turvallisuus; vastuullinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa; laitteiden perushallinta 

S3: Taidekuviin tutustumista (T1, T2, T7, T10)    

Katsellaan ja keskustellaan taideteoksista: mitä kuvassa on, mitä kuvat kertovat, millainen tunnelma...

S3: Taidehistoria (T1, T8)   

Teema: tarinat kuvissa kautta aikojen

Suomalaisia taideteoksia: esim. Edelfelt, Simberg

Satukuvituksia ja kuvittajia: esim. Mauri Kunnas, Tove Jansson

S3: Taidetta eri kulttuureissa (T1, T8, T9, T10, T11)    

Afrikka (esim.värit, eläimet, naamiot)

Aasia (esim. origami, lohikäärmeet, lyhdyt)

Amerikka (esim. alkuperäiskansat, intiaanit, latinalainen Amerikka) 
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Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Leikisti tosissaan: 

• Vuorovaikutus

• Työskentely yksin ja ryhmässä

• Kannustava ilmapiiri

S1: Kuvantuottamisen taidot (T1, T3, T4, T5, T9)

Hienomotoriset taidot (piirtäminen, leikkaaminen, hahmottaminen)

Erilaisia piirtimiä (lyijykynä, hiili, liidut, tussit)

Maalaus: tekniikoita (vesivärit, peitevärit, pullovärit), välineiden hallinta ja huolto, välivärien sekoittaminen, 

värioppiin tutustumista leikin, kokeilun ja havainnoinnin kautta, tunteiden värit

Muovailu ja rakentelu: savi (nipistelytekniikka), kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit

S1: Lapsen kuvamaailmat (T1, T6, T7, T9)

Lelut ja leikit; pelit, ohjelmat ja mainokset; kirjat, lehdet ja sadut; mielikuvitus; kuvaviestintä

Kannustetaan oman mielikuvituksen käyttöön (kuvitellaan, haaveillaan ja leikitään)

Omien ja muiden taidetuotosten arvostaminen ja niistä keskusteleminen T2/L2,L4,L5,L6

Oma kuva (minä kuvissa)  

S2: Erilaiset ympäristöt ja esineet (T1, T8, T9, T10, T11)

Ympäristön havainnointi 

Hyödynnetään ympäristöopin aihepiirejä kuvallisessa työskentelyssä

Tutustutaan ympäristötaideteoksiin

Rakennetaan omaa ympäristötaidetta (esim. mandala luonnonmateriaaleista, piirretään hiekkakentälle, lumiveistokset)

Tila: pohjapiirros (oma huone, luokkatila)

Esineet: havaintopiirros

S2: Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat (T1, T2, T6, T7, T10)

Internetin turvallinen ja vastuullinen käyttö

Pelit: peliajat ja ikärajat; kuvamaailmat

Sosiaalinen media: ikärajat ja turvallisuus; vastuullinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa; laitteiden perushallinta 

S3: Taidekuviin tutustumista (T1, T2, T7, T10)    

Katsellaan ja keskustellaan taideteoksista: mitä kuvassa on, mitä kuvat kertovat, millainen tunnelma

S3: Taidehistoria (T1, T8)   

Teema: tarinat kuvissa kautta aikojen

Suomalaisia taideteoksia: esim. Edelfelt, Simberg

Satukuvituksia ja kuvittajia: esim. Mauri Kunnas, Tove Jansson

S3: Taidetta eri kulttuureissa (T1, T8, T9, T10, T11)    

Afrikka (esim.värit, eläimet, naamiot)

Aasia (esim. origami, lohikäärmeet, lyhdyt)

Amerikka (esim. alkuperäiskansat, intiaanit, latinalainen Amerikka) 
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Vuosiluokilla 3–6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuu-

riin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten taito jen 

tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mieli-

piteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppi laita ohjataan 

tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa 

kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien 

tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkko-

ympäristöjä.

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Minä tekijänä ja kokijana:

• Tutkiminen

• Identiteetti 

• Aktiivinen kokeilija

S1: Kuvantuottamisen taidot (T1, T3, T4, T5, T9)

Piirustustekniikoita

Maalaustekniikoita

Värioppi: väriympyrä

Muovailu ja rakentelu: savi (makkaratekniikka); kierrätysmateriaalit; luonnonmateriaalit

Painotekniikoita

S1: Lapsen kuvamaailmat (T1, T6, T7, T9)

Pelit, ohjelmat ja mainokset

Kirjat ja lehdet 

Mielikuvitus

Kuvaviestintä

Kannustetaan oman mielikuvituksen käyttöön 

Omien ja muiden taidetuotosten arvostaminen ja niistä keskusteleminen

Oma kuva (minä ympäristössä)

S2: Erilaiset ympäristöt ja esineet (T1, T8, T9, T10, T11)

Ympäristön havainnointi

Tutustutaan ympäristötaideteoksiin: merkityksiä

Oma ympäristötaideteos

Muotoilu: arkipäivän esineet; hyvä muotoilu; suomalaisia muotoilijoita

S2: Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat (T1, T2, T4, T6, T7, T10)

Internetin turvallinen ja vastuullinen käyttö

Pelit ja animaatio: kuvamaailmat; ikärajat ja peliajat; animaatiokokeiluja 

Sosiaalinen media: ikärajat ja turvallisuus; vastuullinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa 

(kuvien julkaiseminen, viestintä,lait); sosiaalisen median kanavat

Sarjakuva

Tarinankerronnan keinot

S3: Taidekuviin tutustumista (T1, T2, T7, T10)    

Katsellaan ja keskustellaan taideteoksista.

S3: Taidehistoria (T1, T8, T9)

Teemana aikakausien ilmiöitä: keksinnöt (Da Vinci), kineettinen taide (Calder), optinen taide

S3: Taidetta  eri kulttuureissa (T8, T9, T10, T11)

Muotoilu: eri kulttuurien esineitä
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Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Minä tekijänä ja kokijana:

• Tutkiminen

• Identiteetti 

• Aktiivinen kokeilija

S1: Kuvantuottamisen taidot (T1, T3, T4, T5, T9)

Piirustustekniikoita

Maalaustekniikoita

Värioppi: väriympyrä

Muovailu ja rakentelu: savi (makkaratekniikka); kierrätysmateriaalit; luonnonmateriaalit

Painotekniikoita

S1: Lapsen kuvamaailmat (T1, T6, T7, T9)

Pelit, ohjelmat ja mainokset

Kirjat ja lehdet 

Mielikuvitus

Kuvaviestintä

Kannustetaan oman mielikuvituksen käyttöön 

Omien ja muiden taidetuotosten arvostaminen ja niistä keskusteleminen

Oma kuva (minä ympäristössä)

S2: Erilaiset ympäristöt ja esineet (T1, T8, T9, T10, T11)

Ympäristön havainnointi

Tutustutaan ympäristötaideteoksiin: merkityksiä

Oma ympäristötaideteos

Muotoilu: arkipäivän esineet; hyvä muotoilu; suomalaisia muotoilijoita

S2: Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat (T1, T2, T4, T6, T7, T10)

Internetin turvallinen ja vastuullinen käyttö

Pelit ja animaatio: kuvamaailmat; ikärajat ja peliajat; animaatiokokeiluja 

Sosiaalinen media: ikärajat ja turvallisuus; vastuullinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa 

(kuvien julkaiseminen, viestintä,lait); sosiaalisen median kanavat

Sarjakuva

Tarinankerronnan keinot

S3: Taidekuviin tutustumista (T1, T2, T7, T10)    

Katsellaan ja keskustellaan taideteoksista.

S3: Taidehistoria (T1, T8, T9)

Teemana aikakausien ilmiöitä: keksinnöt (Da Vinci), kineettinen taide (Calder), optinen taide

S3: Taidetta  eri kulttuureissa (T8, T9, T10, T11)

Muotoilu: eri kulttuurien esineitä
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Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Kuvien kautta maailma haltuun:

• Tutkiminen

• Visuaalinen tieto

• Kriittinen tutkija

• Koulu osana maailmaa

S1: Kuvantuottamisen taidot (T1, T3, T4, T5, T9)

Piirustus- ja maalaustekniikat

Ihminen (mittasuhteet)

Värioppi: vastavärit; harmonia-disharmonia

Muovailu ja rakentelu: savi (levytekniikka); rakentelu (massat, tikut, rautalanka...)

Painotekniikoita

S1:  Kuvamaailmat (T1, T6, T7, T9)

Pelit, ohjelmat ja mainokset

Kirjat ja lehdet 

Mielikuvitus

Kuvaviestintä

Oma kuva (minä ja media)

S2: Erilaiset ympäristöt ja esineet (T1, T8, T9, T10, T11)

Rakennettu ympäristö: Arkkitehtuuri, tila; Perspektiivi (yhden pakopisteen perspektiivi)

S2: Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat (T1, T2, T4, T6, T7, T10)

Elokuva: kuvakäsikirjoitus, kuvaaminen, editointi ja elokuvan katsominen sekä keskustelu

Mainokset: kuvalukutaito, kriittisyys, oma mainos

Sosiaalinen media: ikärajat ja turvallisuus; vastuullinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa (kuvien julkaiseminen, 

viestintä, kiusaaminen, lait); sosiaalisen median kanavat; kuvien luokittelua (uutiskuva, mainoskuva...)

S3: Taidekuviin tutustumista (T1, T2, T7, T10)

Kuva-analyysi

Taiteesta puhuminen

Mitä taide on?

S3: Taidehistoria (T1, T8, T9)

Teema: Taiteen mestarit 1800-luvulta nykypäivään

S3: Taidetta eri kulttuureissa (T1, T8, T9, T10, T11)

Arkkitehtuuria eri kulttuureissa

Egyptin taide
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Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Kuvien kautta maailma haltuun:

• Tutkiminen

• Visuaalinen tieto

• Kriittinen tutkija

• Koulu osana maailmaa

S1: Kuvantuottamisen taidot (T1, T3, T4, T5, T9)

Piirustus- ja maalaustekniikat

Ihminen (mittasuhteet)

Värioppi: vastavärit; harmonia-disharmonia

Muovailu ja rakentelu: savi (levytekniikka); rakentelu (massat, tikut, rautalanka...)

Painotekniikoita

S1:  Kuvamaailmat (T1, T6, T7, T9)

Pelit, ohjelmat ja mainokset

Kirjat ja lehdet 

Mielikuvitus

Kuvaviestintä

Oma kuva (minä ja media)

S2: Erilaiset ympäristöt ja esineet (T1, T8, T9, T10, T11)

Rakennettu ympäristö: Arkkitehtuuri, tila; Perspektiivi (yhden pakopisteen perspektiivi)

S2: Mediakulttuurit ja virtuaalimaailmat (T1, T2, T4, T6, T7, T10)

Elokuva: kuvakäsikirjoitus, kuvaaminen, editointi ja elokuvan katsominen sekä keskustelu

Mainokset: kuvalukutaito, kriittisyys, oma mainos

Sosiaalinen media: ikärajat ja turvallisuus; vastuullinen käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa (kuvien julkaiseminen, vies-

tintä, kiusaaminen, lait); sosiaalisen median kanavat; kuvien luokittelua (uutiskuva, mainoskuva...)

S3: Taidekuviin tutustumista (T1, T2, T7, T10)

Kuva-analyysi

Taiteesta puhuminen

Mitä taide on?

S3: Taidehistoria (T1, T8, T9)

Teema: Taiteen mestarit 1800-luvulta nykypäivään

S3: Taidetta eri kulttuureissa (T1, T8, T9, T10, T11)

Arkkitehtuuria eri kulttuureissa

Egyptin taide
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Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 

kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan 

taidetta, ympäristöä ja muuta visuaa-

lista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia 

kuvallisia välineitä hyödyntäen. 

S1, S2, 

S3

Taiteen, ympäristön 

ja muun visuaalisen 

kulttuurin 

havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä monipuolisia 

havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista 

käyttämällä kuvallisia välineitä.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan 

havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä 

harjoittelemaan näkemystensä perus-

telemista.

S1, S2, 

S3

Havaintojen ja 

ajatusten 

sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, 

ympäristöön ja muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja 

perustella ajatuksiaan sanallisesti.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan 

havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 

ja muita tiedon tuottamisen tapoja 

käyttäen.

S1, S2, 

S3

Havaintojen ja 

ajatusten kuvallinen 

ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja 

ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien 

rinnalla myös muita tiedon tuottamisen 

tapoja.

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään 

monipuolisesti erilaisia materiaaleja, 

tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä 

harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan.

S1, S2, 

S3

Kuvallisten

 ilmaisukeinojen

 käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa erilaisia 

materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisu-

keinoja kuvallisessa tuottamisessaan.

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen 

kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin 

ja yhteistyössä muiden kanssa.

S1, S2, 

S3

Kuvailmaisun taitojen 

kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii 

kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryh-

män jäsenenä.

T6 ohjata oppilasta tutustumaan 

erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin 

ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen 

keinoja omissa kuvissaan.

S1, S2, 

S3

Kuvien avulla 

vaikuttaminen ja 

osallistuminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen 

vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mie-

lipiteitään.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan ku-

via eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä 

sekä pohtimaan todellisuuden 

ja fi ktion suhdetta.

S1, S2, 

S3

Kuvien tarkastelu Oppilas osaa tarkastella sisällön, 

muodon ja asiayhteyden vaikutusta 

erilaisten kuvien tulkintaan.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan 

taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria 

teoksen, tekijän ja katsojan näkö-

kulmista sekä pohtimaan historiallisten 

ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta 

kuviin.

S1, S2, 

S3

Kuvatulkinnan 

menetelmien 

käyttäminen

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän 

ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää 

tulkintojaan kuvista 

keskusteltaessa.

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan 

eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun 

tapoja omissa kuvissaan.

S1, S2, 

S3

Kuvailmaisun tapojen 

käyttäminen

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia 

kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan 

taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria 

sekä tehdessään omia kuvia.
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Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan 

taiteessa, ympäristössä ja muussa 

visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä 

arvoista.

S1, S2, 

S3

Arvojen 

tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään 

taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaali-

sessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan 

huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 

kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä 

ja toimintatapoja valitessaan.

S1, S2, 

S3

Kuvailmaisun 

sisältöjen ja 

toimintatapojen 

valinta

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan 

huomioon kulttuurisen moninaisuuteen 

ja kestävään kehitykseen liittyviä näkö-

kulmia.

Vuosiluokilla 7–9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaali-

seen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden 

kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Oppilaita 

harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia mer-

kityksiä 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 viestintä-

teknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä pe-

rusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L7

Kuvat todellisuuden peilinä:

• Traditiot ja niiden merkitys

• Mediat

• Kuvien rakenne ja keinot

7.1.

S1: Sarjakuva (T7, T6)

Kuvakerronta, kuvakoot, sarjakuvan keinot

S1: Väri merkityksinä (T9, T10, T11)

Väri ilmaisussa, taiteessa, tunteissa, kulttuureissa (muotikuvat, musiikkivideot)

S3: Taidehistoria (T2, T6, T7, T8, T9, T11)

Tyylisuunat, graffi  tit, katutaide, taiteella vaikuttaminen, taide arjessa, visuaalinen ympäristö eri aikakausina

Kultakausi: suomalaisuus taiteessa

S3: Havainnosta kuvaksi (T1, T3, T4)

Valööri, piirtimet, piirtäminen, havainto

S3: Sommittelu (T4)

Kultainen leikkaus, rytmi, kuvan rakenne
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7.2

Identiteetti ja kuva: 

Todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen taiteen avulla.

Taiteella vaikuttaminen

Kriittinen ja vastuullinen tekijä/kokija

S1: Omat kuvat (T1, T2, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

Käyttökuvat, arjen kuvat, instagram, twitter, facebook, blogit, vlogit

S1: Pelisuunnittelu (T4, T6)

Peliarviointi, grafi ikka, peli ajatuksena, genret

S2: Kuvankäsittelyn perustaidot

Gimp, kopio, leikkaa, liimaa, kontrasti, värit, työkalut ja tehosteet.

S2: Elokuvan tekeminen (T3, T4, T9)

Kuvakäsikirjoitus, editointi, video, elokuva, animaatio 

S2: Valokuvaus (T1, T4, T9)

Valokuvan rakenne/hyvä kuva

Kaupallinen kuva, graafi nen suunnittelu, yrittäjyys

S2: Arkkitehtuuri (T3)

Ympäristö, tila, perspektiivi, mittakaava, ihminen tilassa, ympäristötaide

S2: Muotoilu (T3, T11)

Design, suomalainen design

S3: Kuvan tulkinta (T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

Taidekuva, median kuvat ja omat kuvat

Medialukutaito

S3: Taide ammattina (T4, T9)

Visuaalisen alan ammatit, instituutiot ja koulutus

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoi-

maan, taidetta, ympäristöä ja muuta 

visuaalista kulttuuria moniaistisesti 

ja käyttämään monipuolisesti 

kuvallisen tuottamisen menetelmiä. 

S1, S2, 

S3

Taiteen, 

ympäristön 

ja muun visuaalisen

kulttuurin 

havainnoiminen 

Oppilas osaa käyttää erilaisia 

havaintovälineitä ympäristön ja sen 

kuvien tarkastelussa.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan 

omista ja muiden havainnoista ja 

ajatuksista sekä perustelemaan 

näkemyksiään. 

S1, S2, 

S3

Havaintojen ja 

ajattelun vaikutusten

pohtiminen

Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan 

ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja 

muusta visuaalisesta kulttuurista. 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan 

havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 

erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen 

tapoja käyttäen eri ympäristöissä.

S1, S2, 

S3

Havaintojen ja 

ajatusten kuvallinen 

ilmaiseminen 

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja 

ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä 

ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 

ilmaisun keinoja sekä syventämään 

kuvallisen tuottamisen taitojaan.

S1, S2, 

S3

Kuvailmaisun taitojen 

syventäminen

Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti 

erilaisia kuvallisen tuottamisen 

materiaaleja, tekniikoita ja keinoja 

kuvailmaisussaan.

T5 ohjata oppilasta tutkivaan 

lähestymistapaan itsenäisessä ja 

yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 

työskentelyssä.

S1, S2, 

S3

Tutkivan 

lähestymistavan 

käyttäminen 

Oppilas osaa käyttää tutkivaa 

lähestymistapaa itsenäisesti tai 

ryhmässä työskennellessään.

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

mielipiteitään sekä soveltamaan 

kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen 

keinoja omissa kuvissaan.

S1, S2, 

S3

Kuvallisen 

tuottamisen avulla 

vaikuttaminen

Oppilas pyrkii vaikuttamaan 

ympäristöön ja muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin kuvallisin keinoin.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan 

kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatul-

kinnan menetelmiä

S1, S2, 

S3

Kuvatulkinnan 

menetelmien 

soveltaminen

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, 

sanallisia ja muita kuvatulkinnan 

menetelmiä.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan 

taiteen ja muun visuaalisen

kulttuurin merkitystä yksilölle,

yhteisölle ja yhteiskunnalle historian 

ja kulttuurin näkökulmista.

S1, S2, 

S3

Visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksen 

tarkasteleminen

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan 

keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin merkityksestä. 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan 

eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun 

tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.

S1, S2, 

S3

Kulttuuristen 

kuvailmaisun tapojen 

soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa joitakin 

kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun 

tapoja.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan 

kantaa taiteessa, ympäristössä ja 

muussa visuaalisessa kulttuurissa 

ilmeneviin arvoihin. 

S1, S2, 

S3

Näkemysten 

esittäminen 

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään 

taiteessa, ympäristössä ja muussa 

visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä 

arvoista. 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan 

kuvailmaisussaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä 

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.
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Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita 

kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on 

monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan kä-

sityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perus-

tuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen 

itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja 

oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön 

tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimin-

taa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia 

visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusme-

netelmällisiä ratkaisuja. 

 Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan 

ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä 

käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityös-

sä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmotta-

mista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät 

motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. 

Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen 

työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 

ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itse-

tuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa koke-

muksessa. 

Käsityö

 Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia 

kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllis-

tä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten 

laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu 

oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän mate-

riaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle 

elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös op-

pilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperin-

tö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö 

kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaa-

via ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään 

tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu 

ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria. 
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Vuosiluokilla 1–2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja tekemisen 

tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan käsi-

työn suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä 

ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä.  Käsityön kasva-

tustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Käsityön oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5 S1-S5 L1-L2, L4-L7

Tehtävänä on luoda (1. lk) ja harjaannuttaa (2. lk) perusvalmiuksia ja herättää oppilaan kiinnostusta ja innostusta 

käsityöprosessiin. Tätä harjoitellaan (1. lk) ja toteutetaan (2.lk) keksien, leikkien ja kokeillen.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä työn visuaalinen että tekninen suunnittelu. 

Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. 

Nämä vahvis tavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyn tää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Rohkaistaan oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja 

kokeilevaan käsityöhön. (T1)

S1-S4: Harjoitellaan ideoimaan, kokeilemaan, suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita opettajan ohjauksessa.

Ohjataan oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön 

tekemisestä ja valmiista tuotteesta (T2)

S1-S3: Harjoitellaan hahmottamaan käsityöprosessin vaiheita ennen varsinaista käsityön valmistamista (ideointi, 

kokeilu ja suunnittelu).

Ohjataan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin 

ratkaisuihinsa (T3)

S1-S5: Oppilas valmistaa käsityötuotteita osallistuen tuotteensa visuaaliseen suunnitteluun.

Opastetaan oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan 

vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. (T4) 

S2-S4:  Oppilas tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin sekä kokeilee eri tekniikoita. Oppilas opettelee 

turvallista työskentelyä.

Tuetaan oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta (T5)

S1-S6:  Oppilaan itsetunto kehittyy käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta. 

Työskentely on opettajajohtoista ja kiireetöntä. Harjoitellaan oman työn arvioimista ja palautteen antamista toisille 

oppilaille. Ohjataan keskittymään myönteisen palautteen antamiseen.
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Käsityön oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T5 S1-S5 L1-L7

Tehtävänä on luoda (1. lk) ja harjaannuttaa (2. lk) perusvalmiuksia ja herättää oppilaan kiinnostusta ja innostusta 

käsityöprosessiin. Tätä harjoitellaan (1. lk) ja toteutetaan (2.lk) keksien, leikkien ja kokeillen.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä työn visuaalinen että tekninen suunnittelu. 

Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. 

Nämä vahvis tavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyn tää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Rohkaistaan oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja 

kokeilevaan käsityöhön. (T1)

S1-S4: Ideoidaan, kokeillaan, suunnitellaan ja valmistetaan käsityötuotteita opettajan ohjauksessa.

Ohjataan oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön 

tekemisestä ja valmiista tuotteesta (T2)

S1-S3: Oppilas harjoittelee käsityötuotteen ideointia, kokeilee erilaisia materiaaleja ja harjoittelee käsityöprosessin ja 

tuotteen kuvailun taitoja.

Ohjataan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin 

ratkaisuihinsa (T3)

S1-S5: Oppilas osallistuu oman käsityötuotteensa visuaaliseen ja tekniseen suunnitteluun ja tutustuu tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön ideoinnin, suunnittelun ja  dokumentoinnin osana.

Opastetaan oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan 

vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. (T4) 

S2-S4: Oppilas työstää eri tavoin erilaisia materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilas noudattaa annettuja 

turvalli suusohjeita.

Tuetaan oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta (T5)

S1-S6: Oppilas ideoi, suunnittelee, keksii ja kokeilee aktiivisesti opettajan ohjauksessa. Oppilas harjoittelee itse- ja vertais-

arviointia prosessin edetessä. Ilmapiiri on omaa ja toisten työtä arvostavaa. Harjoitellaan erilaisia tapoja arvioida sekä 

omaa että toisten töitä. Arvioinnin avulla harjoitellaan toisten työskentelyn arvostamista.

Vuosiluokilla 3–6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Ope-

tus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien omi-

naisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia 

ratkaisuja.  Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden 

välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmis-

ten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.
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Käsityön oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S6 L1-L7

Tehtävänä erityisesti 3. ja 4. vuosiluokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsityöprosessin 

harjoitteluun (3. lk) ja oppimiseen (4. lk).  Erityistä huomiota kiinnitetään prosessissa tarkoituksenmukaiseen 

työskentelyyn. Oppimistehtävissä oppilasta ohjataan käyttämään materiaaleja ja työvälineitä sekä niihin soveltuvia konei-

ta ja laitteita turvallisesti tavoitellen toimivia ratkaisuja.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen että tekninen suunnittelu. Nämä vahvistavat 

oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. 

Nämä vahvis tavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyn tää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostetaan keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta 

hyödyntävään käsityöhön. (T1)

S1-S6: Luodaan kannustavia kokemuksia suunnittelusta ja käsillä tekemisestä.

Ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi (T2)

S1-S6: Oppilas tutustuu ohjatusti tuotteen tai teoksen valmistamisen eri vaiheisiin.

Opastetaan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin 

esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin (T3)

S1-S4: Oppilas havainnoi ympäristöään ideoinnin ja omien suunnitelmien pohjaksi.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä 

tarkoituksenmukaisesti (T4)

S3, S5: Oppilas tunnistaa peruskäsitteistöä ja tuntee perusmateriaaleja. Hän ymmärtää materiaalien ja työstötapojen 

yhteyk siä ja ymmärtää kokeilun tarkoituksen. 

Kannustetaan oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä 

sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä (T5)

S1-S5: Oppilas työstää ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuja tehtäviä opettajan tukemana. Oppilas huolehtii omasta ja 

ryhmä n työturvallisuudesta, opiskeluvälineistä, luokan järjestyksestä ja siisteydestä.

Opastetaan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja 

käsityöprosessin dokumentoinnissa (T6)

S1, S2, S6: Oppilas tutustuu tieto- ja viestintätekniikan käyttöön käsityöprosessissa. 

Ohjataan oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen 

käsityön prosessia (T7)

S6: Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa työskentelyään ja työtään. 

Herätetään oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti (T8)

S1-S3, S5: Oppilas harjoittelee materiaalien taloudellista käyttöä.
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Käsityön oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S6 L1-L7

Tehtävänä erityisesti 3. ja 4. vuosiluokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsityöprosessin 

harjoitteluun (3. lk) ja oppimiseen (4. lk).  Erityistä huomiota kiinnitetään prosessissa tarkoituksenmukaiseen 

työskentelyyn. Oppimistehtävissä oppilasta ohjataan käyttämään materiaaleja ja työvälineitä sekä niihin soveltuvia 

koneita ja laitteita turvallisesti tavoitellen toimivia ratkaisuja.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen että tekninen suunnittelu. Nämä vahvistavat 

oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. 

Nämä vahvista vat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyn tää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista. 

Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostetaan keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta 

hyödyntävään käsityöhön (T1)

S1-S6: Innostetaan keksimään ja kokeilemaan.

Ohjataan anoppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi (T2)

S1-S6: Oppilas ymmärtää tuotteen tai teoksen valmistamisen eri vaiheiden jatkumona.

Opastetaan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteetti-

siin ja teknisiin ratkaisuihin (T3)

S1-S4: Oppilas kokeilee omia ideoitaan käytännössä.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä 

tarkoituksenmukaisesti (T4)

S3, S5: Oppilas tietää käyttämänsä materiaalit ja tekniikoihin liittyvät termit. Hän soveltaa materiaaleista ja tekniikoista 

omaksumaansa tietoa työssään. Harjoitellaan teknologia-rakentelua ja ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja 

esimerkiksi robotiikan kautta.

Kannustetaan oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä 

sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä (T5)

S1-S5: Oppilas hahmottaa opettajan tukemana työskentelynsä työvaiheet ja osaa valita tarvitsemiaan välineitä. 

Hän tunnistaa työskentelyyn liittyviä riskejä ja vaaroja ja harjoittelee niiden välttämistä tai niiltä suojautumista. 

Oppilas huolehtii itse valmistettavan työnsä osista ja niiden säilyttämisestä. Oppilas perehtyy vastuuntuntoiseen 

työskentelyyn huolehtimalla omista ja koulun työskentelyvälineistä.

Opastetaanoppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistuksessa 

ja käsityöprosessin dokumentoinnissa (T6)

S1, S2, S6: Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa käsityöprosessin osana. 

Ohjataan oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen 

käsityön prosessia (T7)

S6: Oppilas arvioi omaa työskentelyään ja työtään. Oppilas harjoittelee vertaispalautteen antamista ja 

vastaanottamista.

Herätetään oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti (T8)

S1-S3, S5: Oppilas pohtii tuotteen ja materiaalien elinkaaren merkitystä.
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Käsityön oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S6 L1-L7

Tehtävänä erityisesti 5. ja 6. vuosiluokalla on kannustaa (5. lk) ja vahvistaa (6. lk) oppilaan pitkäjänteistä käsityöprosessin 

oppimista.  Erityistä huomiota prosessissa kiinnitetään oman työskentelyn ja taitojen arviointiin. Oppimistehtävissä 

oppilasta ohjataan käyttämään materiaaleja ja niihin soveltuvia työmenetelmiä ja -välineitä (6.lk koneet ja laitteet) 

turvallisesti sekä työskentelemään määrätietoisesti (5.lk) ja pitkäjänteisesti (6.lk) tavoitellen toimivia ratkaisuja.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen että tekninen suunnittelu. Nämä vahvistavat 

oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. 

Nämä vahvis tavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyn tää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään 

käsityöhön (T1)

S1-S6: Rohkaistaan keksimään ja uskomaan omiin ideoihinsa ja yhdistämään käsityö omaan elinpiiriinsä.

Ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi (T2)

S1-S6: Oppilas valmistaa itsenäisesti tuotteen tai teoksen ohjauksessa.

Opastetaan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin 

esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin (T3)

S1-S4: Oppilasta suunnittelee ohjatusti käsityötuotteen ja sen työvaiheet.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä 

tarkoituksenmukaisesti (T4)

S3, S5: Oppilas ymmärtää eri materiaalien ominaisuuksia ja käyttää materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. 

Harjoitellaan edelleen teknologia-rakentelua, robotiikkaa ja ohjelmointia. 

Kannustetaana oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä 

sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä (T5)

S1-S5: Oppilas harjoittelee ohjatusti opittujen tietojen ja taitojen soveltamista oman työnsä suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Oppilas arvioi ohjatusti työhön käytettävän ajan ja välineistön. Hän huolehtii työtilan työturvallisuudesta ja henki-

lökohtaisesta suojautumisesta. Oppilas käyttää työvälineitä, koneita ja laitteita soveltuvin tekniikoin työturvallisuusseikat 

huomioon ottaen. 

Opastetaan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja 

käsityöprosessin dokumentoinnissa (T6)

S1, S2, S6: Oppilas käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa osana käsityöprosessia. Oppilas ymmärtää dokumentoinnin 

merkityksen käsityöprosessin kuvaajana, arvioinnin apuvälineenä ja tallentajana.

Ohjataan oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen 

käsityön prosessia (T7)

S6: Oppilas arvioi sekä omaa että muiden työtä ja työskentelyä. Oppilas harjaantuu palautteen antamisessa 

ja vastaanottamisessa. 

Herätetään oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti (T8)

S1-S3, S5 Oppilas ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen käsityöprosessissa. 
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Käsityön oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S6 L1-L7

Tehtävänä erityisesti 5. ja 6. vuosiluokalla on kannustaa (5.lk) ja vahvistaa (6.lk) oppilaan pitkäjänteistä käsityöprosessin 

oppimista.  Erityistä huomiota prosessissa kiinnitetään oman työskentelyn ja taitojen arviointiin. Oppimistehtävissä oppi-

lasta ohjataan käyttämään materiaaleja ja niihin soveltuvia työmenetelmiä ja -välineitä (6.lk koneet ja laitteet) 

turvallisesti sekä työskentelemään määrätietoisesti (5.lk) ja pitkäjänteisesti (6.lk) tavoitellen toimivia ratkaisuja.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen että tekninen suunnittelu. Nämä vahvistavat 

oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. Nämä vah-

vistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostetaan keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntä-

vään käsityöhön (T1)

S1-S6: Ohjataan huomioimaan teoksissaan paikallisuutta. 

Ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi (T2)

S1-S6: Oppilas osaa itse ohjata tuotteen tai teoksen valmistamista.

Opastetaan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteetti-

siin ja teknisiin ratkaisuihin (T3)

S1-S4: Oppilas suunnittelee käsityötuotteen ja sen työvaiheet.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä 

tarkoituksenmukaisesti (T4)

S3, S5: Oppilas osaa valita ja työstää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja. 

Kannustetaan oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä 

sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä (T5)

S1-S: Oppilas harjoittelee itsenäisesti soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja oman työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Oppilas arvioi työhönsä käytettävän ajan ja välineistön. Oppilas joustaa ja muuttaa suunnitelmiaan tavoitteensa saavutta-

miseksi. Hän työskentelee pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. Oppilas ymmärtää käyttämiensä 

koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteen sekä osaa ottaa huomioon työturvallisuusseikat.

Opastetaan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöproses-

sin dokumentoinnissa (T6)

S1, S2, S6: Oppilas käyttää ja hallitsee tieto- ja viestintätekniikkaa kokonaisessa käsityöprosessissa: ideointi, 

suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja arviointi.

Ohjataan oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen 

käsityön prosessia (T7)

S6: Oppilas antaa rakentavaa palautetta ja kehittämisehdotuksia, sekä kehittyy omassa työskentelyssään palautteen oh-

jaamana. 

Herätetään oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti (T8)

 S1-S3, S5: Oppilas osaa arvioida tuotteen laatua ja tuotantotapaa.
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Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta 

käsin tekemiseen sekä innostaa 

keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta 

hyödyntävään käsityöhön.

S1-S6 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan 

kokemuksia osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan 

ja hallitsemaan kokonainen käsityö-

prosessi ja sen dokumentointi. 

S1-S6 Oman työn 

suunnittelu, 

valmistus, arviointi 

ja prosessin 

dokumentointi

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen 

käsityöprosessin ja tehdä 

dokumentointia prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan 

ja valmistamaan yksin tai yhdessä 

käsityötuote tai -teos luottaen omiin 

esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin.

S1-S4 Tuotteen 

valmistaminen

Oppilas osaa valmistaa omaan tai 

yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan 

tuotteen tai teoksen, jossa on 

huomioitu esteettisyys ja toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan 

käsitteistöä sekä tuntemaan monia 

erilaisia materiaaleja ja työstämään 

niitä tarkoituksenmukaisesti.

S3,S5 Käsityössä käytettä-

vien materiaalien ja 

valmistustekniikoiden 

valinta, yhdistäminen 

ja työstäminen 

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää 

tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja 

ja valmistustekniikoita.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön 

käsitteistöä. 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan 

pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, 

huolehtimaan turvallisesta työskente-

lystä sekä valitsemaan ja käyttämään 

työhön sopivaa välineistöä.

S1-S5 Työskentelytaidot Oppilas ottaa vastuuta omasta 

työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten 

ja arkipäivään liittyvien laitteiden 

toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia 

työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, 

turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään 

tieto– ja viestintäteknologiaa käsityön 

suunnittelussa, valmistamisessa ja 

käsityöprosessin dokumentoinnissa.

S1, S2, 

S6

Tieto- ja viestintätek-

nologian käyttämi-

nen omassa työsken-

telyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja 

viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön 

suunnittelussa, valmistuksessa ja 

käsityöprosessin dokumentoinnissa. 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, 

arvostamaan ja tarkastelemaan 

vuorovaikutteisesti omaa ja muiden 

kokonaisen käsityön prosessia. 

S6 Oman ja muiden työn 

arviointi, vertaispa-

lautteen antaminen

Oppilas osallistuu rakentavasti oman 

ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin 

ja vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan 

kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti. 

S1-S3, 

S5

Kulutus- ja tuotanto- 

tapojen pohdinta

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- 

ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen 

elinkaaren.

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 

sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten   
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Vuosiluokilla 7–9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa inno-

vointia 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 hy-

vinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Käsityön oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T8 S1-S8 L1-L7

Tehtävänä erityisesti 7. vuosiluokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta kokonaisen käsityöprosessin oppimi-

seen syventäen alakoulussa opittuja taitoja.  Erityistä huomiota kiinnitetään prosessissa suunnitteluun ja tarkoituksenmu-

kaiseen työskentelyyn sekä oman työskentelyn ja taitojen arviointiin. Oppimistehtävissä oppilasta ohjataan käyttämään 

monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja niihin soveltuvia työmenetelmiä ja -välineitä turvallisesti sekä työskentelemään 

määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti tavoitellen toimivia ratkaisuja.

Suunnittelu: Suunnitteluun kuuluu alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen että tekninen suunnittelu. Nämä vahvistavat 

oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Toteutus: Toteutukseen kuuluu työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden testaaminen käytännössä. 

Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

Arviointi: Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. Tarkoituksena on 

hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.

Dokumentointi: Oppilas dokumentoi monivaiheisen käsityöprosessinsa kokonaisuudessaan käyttäen tarkoituksen-

mukaisia välineitä monipuolisesti mm. kuvia, tekstiä, videoita.

Ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi (T1)

S2-S6: Oppilas ottaa vastuun omasta työskentelystään voimassa olevat turvallisuusmääräykset huomioiden.

Ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden 

perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan (T2)

S1-S5: Oppilas työskentelee kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti arvioiden osaamistaan.

Opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia 

työtapoja sekä kehittämään innovaatioita (T3)

S1-S5 Oppilas innovoi ja soveltaa aiemmin oppimaansa, kokeilujensa ja tiedonhankintansa pohjalta.

Ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, 

materiaalista ja teknologista ilmaisuaan (T4)

S1-S5: Ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan 

turvallisesti käsityöprosessissa (T5)

S6: Oppilas suunnittelee työnsä taitotasoonsa sopivaksi huomioiden riskittömän työskentelyn tutuissa ja opeteltavissa 

työskentelytavoissa, -menetelmissä tai -tekniikoissa.

Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja 

dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa (T6)

S1-S6: Oppilas suunnittelee työnsä taitotasoonsa sopivaksi huomioiden riskittömän työskentelyn tutuissa ja opeteltavissa 

työskentelytavoissa, -menetelmissä tai -tekniikoissa.

Ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, 

yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä (T7)

S1, S2, S6-S8 Oppilas arvottaa omaa ja ympärillä ilmenevää yrittäjyyttä.

Ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää 

elämäntapaa (T8)

S8: Oppilas harjaantuu taloudellisessa ajattelussa ja ymmärtää kestävää elämäntapaa edesauttavat valintansa.
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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 työs-

kentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan 

niiden perusteella kokonainen käsityö-

prosessi ja arvioimaan oppimistaan.

S1-S5 Kokonaisen 

käsityöprosessin 

toteuttaminen

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen 

tavoitteita sekä työskentelee käsityö-

prosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti 

oppimistaan käsityöprosessin aikana.

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja 

käyttämään monipuolisesti erilaisia 

työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituk-

senmukaisia työtapoja sekä kehittä-

mään innovaatioita.

S1-S5 Valmistaminen, tek-

niikat ja työstömene-

telmät

Oppilas osaa valita tarkoituksen-

mukaisia 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 käsityö-

prosessissa.

S6 Turvallinen 

työskentely

Oppilas osaa arvioida työskentelyn 

vaaroja ja riskejä sekä toimia turvallisesti 

käsityöprosessissa.

T6 ohjata oppilasta käyttämään 

tieto- ja viestintäteknologian 

mahdollisuuksia käsityön suunnittelus-

sa, valmistuksessa ja dokumentoinnis-

sa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottami-

sessa ja jakamisessa.

S1-S5 Tieto- ja viestintä-

teknologiset 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 elämäs-

sään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 

muussa työelämässä.

S7 Kädentaitojen ja 

käsityön merkityksen 

hahmottaminen 

arkielämässä ja 

yhteiskunnassa

Oppilas osaa esimerkkien avulla 

kuvailla käsityön merkitystä arjessa, 

yhteiskunnassa ja työelämässä.

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen 

ajatteluun ja kehittämään käsityö-

prosessiin 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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Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppi-

laiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja 

psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtau-

tumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat 

yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset koke-

mukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen.   

 Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen ak-

tiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edis-

tetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyt-

tä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus 

on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja pai-

kallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikun-

tapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohja-

taan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään 

toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Liikunta

 Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikun-

nan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat 

oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti 

aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppi-

minen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. 

Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntati-

lanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen 

kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuulli-

suus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden 

tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsi-

tyksen kehittyminen. 

 Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholli-

seen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, ren-

toutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponniste-

luun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas 

saa valmiuksia terveytensä edistämiseen. 
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Liikutaan yhdessä leikkien

Vuosiluokilla 1–2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimisessa, 

yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien myönteisten kokemusten 

vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Ope-

tuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.

Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 1

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Koulun arjessa huomioidaan toiminnallisuus, tauko- ja välituntiliikunta sekä erilaiset liikunnalliset kampanjat 

(Liikuntaseikkailu, Liikkuva koulu -toimintamalli yms.)

• tekemistä paljon, odottamista/jonottamista vähän (T1, S1)

• useita suorituspaikkoja, eritasoisia tehtäviä, mm. pistetyöskentely ja temppuradat (T1, S1)

• muunnellaan käytettävää tilaa, esim. ryhmälle tuttu leikki salissa, metsässä, nurmella, lumella jne. (T2, S1)

• kehonhahmotus, kehon käyttö erilaisina muotoina (kirjaimina, numeroina jne.), jännityksen ja rentouden 

 vaihtelu (T2, S1)

• vauhtia ja äänenkäyttöä säädellään tilaan ja leikkiin sopivalla tavalla esim. musiikkiliikunta, pujottelu- ja 

 väistämistehtävät (T2, S1)

• tasapainoilua erilaisissa ympäristöissä: erilaiset alustat esim. lattiakuviot, penkit, viivat; pystyasennot, pää alaspäin 

• asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen (T3, S1)

• muunnellaan liikkeiden rytmiä, alustaa, voimaa ja suuntaa: temppu- ja hyppelyradat, kiipeileminen, juoksu- ja 

 hippaleikit (T3, S1)

• leikeissä vaihdellaan välineitä, esim. hernepussi, häntäpallo, jumppapallo, pehmofrisbee, vieritys, pomputtaminen,   

 heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen (T3, S1)

• eriytetään oppilaiden taitotason mukaan (T3, S1)

• turvallisuusäännöt selviksi (T4, S1)

• korostetaan oikeaa, turvallista suoritustapaa ja -tekniikkaa (T4, S1)

• uimaopetuksesta vastaavat uimahallin opettajat (T5, S1)

• luokanopettaja vastaa uimataidon seurannasta, valvonnasta ja kotiin tiedottamisesta (T5, S1)

• opitaan häviämään ja voittamaan; yksinkertaiset sääntöleikit (T6-T7, S1-S2)

• käytetään vaihtelevia ja satunnaisia ryhmäjakoja (T6-T7, S1-S2)

• lopputuloksen sijaan nautitaan tekemisestä ja toiminnasta (T6-T7, S1-S2)

• toisten kuunteleminen ja auttaminen (T8, S2)

• kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri (T9-T10, S3)

• myönteisen palautteen antaminen, oppilaan vahvuuksien tukeminen; osallistuminen ryhmien, luokkien 

 tai koulujen välisiin peleihin, turnauksiin ja kilpailuihin (T9-T10, S3)

• kiusaamiseen ja syrjintään puuttuminen (T9-T10, S3)
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Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 2

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Koulun arjessa huomioidaan toiminnallisuus, tauko- ja välituntiliikunta sekä erilaiset liikunnalliset kampanjat 

(Liikuntaseikkailu, Liikkuva koulu -toimintamalli yms.)

• tekemistä paljon, odottamista/jonottamista vähän (T1, S1)

• useita suorituspaikkoja, eritasoisia tehtäviä, mm. pistetyöskentely ja temppuradat (T1, S1)

• muunnellaan käytettävää tilaa, esim. ryhmälle tuttu leikki salissa, metsässä, nurmella, lumella jne. (T2, S1)

• kehonhahmotus, kehon käyttö erilaisina muotoina (kirjaimina, numeroina jne.), jännityksen ja rentouden 

 vaihtelu (T2, S1)

• vauhtia ja äänenkäyttöä säädellään tilaan ja leikkiin sopivalla tavalla esim. musiikkiliikunta, pujottelu- ja 

 väistämistehtävät (T2, S1)

• tasapainoilua erilaisissa ympäristöissä: erilaiset alustat esim. lattiakuviot, penkit, viivat; pystyasennot, 

 pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen (T3, S1)

• muunnellaan liikkeiden rytmiä, alustaa, voimaa ja suuntaa: temppu- ja hyppelyradat, kiipeileminen, 

 juoksu- ja hippaleikit (T3, S1)

• leikeissä vaihdellaan välineitä, esim. hernepussi, häntäpallo, jumppapallo, pehmofrisbee, vieritys, 

 pomputtaminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen (T3, S1)

• eriytetään oppilaiden taitotason mukaan (T3, S1)

• turvallisuusäännöt selviksi (T4, S1)

• korostetaan oikeaa, turvallista suoritustapaa ja -tekniikkaa (T4, S1)

• uimaopetuksesta vastaavat uimahallin opettajat (T5, S1)

• luokanopettaja vastaa uimataidon seurannasta, valvonnasta ja kotiin tiedottamisesta (T5, S1)

• opitaan häviämään ja voittamaan; yksinkertaiset sääntöleikit (T6-T7, S1-S2)

• käytetään vaihtelevia ja satunnaisia ryhmäjakoja (T6-T7, S1-S2)

• lopputuloksen sijaan nautitaan tekemisestä ja toiminnasta (T6-T7, S1-S2)

• toisten kuunteleminen ja auttaminen (T8, S2)

• kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri (T9-T10, S3)

• myönteisen palautteen antaminen, oppilaan vahvuuksien tukeminen; osallistuminen ryhmien, 

 luokkien tai koulujen välisiin peleihin, turnauksiin ja kilpailuihin (T9-T10, S3)

• kiusaamiseen ja syrjintään puuttuminen (T9-T10, S3)
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Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen 

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa 

sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimis-

ta, oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämänta-

paan. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen toteuttamiseen.

Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 3

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Koulun arjessa huomioidaan toiminnallisuus, tauko- ja välituntiliikunta sekä erilaiset liikunnalliset kampanjat (Liikunta-

seikkailu, Liikkuva koulu -toimintamalli yms.). Koulumatkojen kulkeminen omin lihasvoimin. Kannustetaan liikunnalliseen 

elämäntapaan.

• toimintaa paljon, odottamista/jonottamista vähän (T1, S1)

• useita suorituspaikkoja, eritasoisia tehtäviä (T1, S1)

• harjoitetaan kehon hahmotusta ja tuntemusta, mm. voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto, venyttely (T2, S1)

• muunnellaan leikkejä ja toimintatapoja eri aisteja käyttäen, mm. kiinniottoleikit, pallopelit ja -leikit (T2, S1)

• tasapainoilua erilaisissa ympäristöissä, esim. heiluminen, pää alaspäin asennot, väistäminen, kieriminen, 

 suunnistus/retkeily (T3, S1)

• muunnellaan liikkeiden rytmiä, alustaa, voimaa ja suuntaa, esim. telineradat, kamppailut, kuntopiiritehtävät, 

 pallopelit, luistelu, hiihto (T3, S1)

• eriytetään oppilaiden taitotason mukaan (T3, S1)

• turvallinen välineiden käsittelytapa ja suoritustekniikka: pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, 

 heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen; pien- ja viitepelit (T4, S1)

• uimaopetuksesta vastaavat uimahallin opettajat (T6, S1)

• luokanopettaja vastaa uimataidon seurannasta, valvonnasta ja kotiin tiedottamisesta (T6, S1)

• liikutaan reilun pelin hengessä (T7-T8, S1-S2)

• käytetään vaihtelevia ja satunnaisia ryhmäjakoja (T7-T8, S1-S2)

• opitaan tunnistamaan erilaisia tunteita liikuntatilanteissa (T7-T8, S1-S2)

• hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri (T11, S3)

• myönteisiä liikuntakokemuksia yksilönä ja ryhmässä: osallistuminen ryhmien, luokkien tai koulujen välisiin 

 peleihin, turnauksiin ja kilpailuihin (T11, S3)

Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 4

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Koulun arjessa huomioidaan toiminnallisuus, tauko- ja välituntiliikunta sekä erilaiset liikunnalliset kampanjat (Liikunta-

seikkailu, Liikkuva koulu -toimintamalli yms.). Koulumatkojen kulkeminen omin lihasvoimin. Kannustetaan liikunnalliseen 

elämäntapaan.

• toimintaa paljon, odottamista/jonottamista vähän (T1, S1)

• useita suorituspaikkoja, eritasoisia tehtäviä (T1, S1)

• harjoitetaan kehon hahmotusta ja tuntemusta, mm. voimistelu, musiikkiliikunta, hiihto, venyttely (T2, S1)

• muunnellaan leikkejä ja toimintatapoja eri aisteja käyttäen, mm. kiinniottoleikit, pallopelit ja -leikit (T2, S1)

• tasapainoilua erilaisissa ympäristöissä, esim. heiluminen, pää alaspäin asennot, väistäminen, kieriminen, 

 suunnistus/retkeily (T3, S1)

• muunnellaan liikkeiden rytmiä, alustaa, voimaa ja suuntaa, esim. telineradat, kamppailut, kuntopiiritehtävät, 

 pallopelit, luistelu, hiihto (T3, S1)
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• eriytetään oppilaiden taitotason mukaan (T3, S1)

• turvallinen välineiden käsittelytapa ja suoritustekniikka: pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla, 

 heittäminen sekä kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen; pien- ja viitepelit (T4, S1)

• uimaopetuksesta vastaavat uimahallin opettajat (T6, S1)

• luokanopettaja vastaa uimataidon seurannasta, valvonnasta ja kotiin tiedottamisesta (T6, S1)

• liikutaan reilun pelin hengessä (T7-T8, S1-S2)

• käytetään vaihtelevia ja satunnaisia ryhmäjakoja (T7-T8, S1-S2)

• opitaan tunnistamaan erilaisia tunteita liikuntatilanteissa (T7-T8, S1-S2)

• hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri (T11, S3)

• myönteisiä liikuntakokemuksia yksilönä ja ryhmässä: osallistuminen ryhmien, luokkien tai koulujen välisiin 

 peleihin, turnauksiin ja kilpailuihin (T11, S3)

Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 5

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Koulun arjessa huomioidaan toiminnallisuus, tauko- ja välituntiliikunta sekä erilaiset liikunnalliset kampanjat (Liikunta-

seikkailu, Liikkuva koulu -toimintamalli yms.). Koulumatkojen kulkeminen omin lihasvoimin. Kannustetaan liikunnalliseen 

elämäntapaan.

• toimintaa paljon, odottamista/jonottamista vähän (T1, S1)

• monipuolisia liikuntatehtäviä, oppilaiden osallistaminen tehtävien valinnassa: verryttelyn tai leikin 

 valinta/ohjaaminen (T1, S1)

• innostetaan omaehtoiseen liikkumiseen (T1, S1)

• tehtäviä eri aisteille käyttäen tilaa ja välineitä monipuolisesti (T2, S1)

• myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, esim. musiikkiliikunta, rentoutusharjoitukset (T2, S1)

• opitaan perusliikunnan lajitaitoja ympäristöjä ja alustoja muuntelemalla: voimisteluvälineillä/-telineillä, 

 kuntopiiritehtävät, venyttely, musiikki- ja tanssiliikunta; pallopelit, luistelu, hiihto, suunnistus ja retkeily (T3, S1)

• eriytetään oppilaiden taitotason mukaan: perusliikunnan vahvistaminen ja lajitaitojen kehitteleminen (T3, S1)

• turvallinen, oikea välineiden käsittelytapa ja suoritustekniikka: pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla,   

 heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen (T4, S1)

• vuosiluokan Move-mittaukset (T5, S1)

• nopeus mm. juoksupyrähdykset, hypyt, loikat, kisailut (T5, S1)

• liikkuvuus/notkeus mm. säännöllinen venyttely (T5, S1)

• kestävyys mm. juoksu, hiihto, suunnistus, pyöräily (T5, S1)

• voimaharjoittelu oman vartalon painoa hyödyntäen mm. kuntopiiritehtävät (T5, S1)

• uimaopetuksesta vastaavat uimahallin opettajat (T6, S1)

• luokanopettaja vastaa uimataidon seurannasta, valvonnasta ja kotiin tiedottamisesta (T6, S1)

• ohjataan ennakoimaan mahdolliset vaaratilanteet (T7, S1)

• opitaan toimimaan pienissä loukkaantumistilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla (T7, S1)

• liikutaan reilun pelin hengessä (T9, S2)

• käytetään vaihtelevia ja satunnaisia ryhmäjakoja (T9, S2)

• opitaan tunnistamaan erilaisia tunteita liikuntatilanteissa (T9, S2)

• mieleisten liikuntatapojen löytäminen (T10, S3)

• omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (T10, S3)

• hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri (T11, S3)

• myönteisiä liikuntakokemuksia yksilönä ja ryhmässä: osallistuminen ryhmien, luokkien tai koulujen välisiin 

 peleihin, turnauksiin ja kilpailuihin (T11, S3)

• tuetaan myönteisen ja realistisen minäkuvan kehittymistä (T11, S3)
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Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 6

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T11 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Koulun arjessa huomioidaan toiminnallisuus, tauko- ja välituntiliikunta sekä erilaiset liikunnalliset kampanjat (Liikunta-

seikkailu, Liikkuva koulu -toimintamalli yms.). Koulumatkojen kulkeminen omin ihasvoimin. Kannustetaan liikunnalliseen 

elämäntapaan.

• toimintaa paljon, odottamista/jonottamista vähän (T1, S1)

• monipuolisia liikuntatehtäviä, oppilaiden osallistaminen tehtävien valinnassa: verryttelyn tai leikin 

 valinta/ohjaaminen (T1, S1)

• innostetaan omaehtoiseen liikkumiseen (T1, S1)

• tehtäviä eri aisteille käyttäen tilaa ja välineitä monipuolisesti (T2, S1)

• myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, esim. musiikkiliikunta, rentoutusharjoitukset (T2, S1)

• opitaan perusliikunnan lajitaitoja ympäristöjä ja alustoja muuntelemalla: voimisteluvälineillä/-telineillä, 

 kuntopiiritehtävät, venyttely, musiikki- ja tanssiliikunta; pallopelit, luistelu, hiihto, suunnistus ja retkeily (T3, S1)

• eriytetään oppilaiden taitotason mukaan: perusliikunnan vahvistaminen ja lajitaitojen kehitteleminen (T3, S1)

• turvallinen, oikea välineiden käsittelytapa ja suoritustekniikka: pomputtaminen, kuljettaminen käsillä ja jaloilla,   

 heittäminen ja kiinniottaminen, lyöminen ja laukaiseminen (T4, S1)

• vuosiluokan Move-mittaukset (T5, S1)

• nopeus mm. juoksupyrähdykset, hypyt, loikat, kisailut (T5, S1)

• liikkuvuus/notkeus mm. säännöllinen venyttely (T5, S1)

• kestävyys mm. juoksu, hiihto, suunnistus, pyöräily (T5, S1)

• voimaharjoittelu oman vartalon painoa hyödyntäen mm. kuntopiiritehtävät (T5, S1)

• uimaopetuksesta vastaavat uimahallin opettajat (T6, S1)

• luokanopettaja vastaa uimataidon seurannasta, valvonnasta ja kotiin tiedottamisesta (T6, S1)

• ohjataan ennakoimaan mahdolliset vaaratilanteet (T7, S1)

• opitaan toimimaan pienissä loukkaantumistilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla (T7, S1)

• liikutaan reilun pelin hengessä (T9, S2)

• käytetään vaihtelevia ja satunnaisia ryhmäjakoja (T9, S2)

• opitaan tunnistamaan erilaisia tunteita liikuntatilanteissa (T9, S2)

• mieleisten liikuntatapojen löytäminen (T10, S3)

• omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (T10, S3)

• hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri (T11, S3)

• myönteisiä liikuntakokemuksia yksilönä ja ryhmässä: osallistuminen ryhmien, luokkien tai koulujen välisiin 

 peleihin, turnauksiin ja kilpailuihin (T11, S3)

• tuetaan myönteisen ja realistisen minäkuvan kehittymistä (T11, S3)
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Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 

sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen 

aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia 

liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.

S1 Työskentely ja 

yrittäminen 

Oppilas osallistuu liikuntatuntien 

toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen 

ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä. 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan 

havaintomotorisia taitojaan eli 

havainnoimaan itseään ja ympäristö-

ään aistien avulla sekä tekemään 

liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

S1 Ratkaisujen teko 

erilaisissa 

liikuntatilanteissa 

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, 

kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten 

tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan 

tasapaino- ja liikkumistaitojaan että 

soveltamaan niitä monipuolisesti eri-

laisissa oppimisympäristöissä, eri vuo-

denaikoina sekä eri tilanteissa.

S1 Motoristen 

perustaitojen

 (tasapaino- ja

 liikkumistaidot) 

käyttäminen eri 

liikuntamuodoissa

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua 

erilaisissa oppimisympäristöissä. 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan 

että soveltamaan välineenkäsittely-

taitojaan monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä käyttämällä 

erilaisia välineitä eri vuodenaikoina 

erilaisissa tilanteissa.

S1 Motoristen 

perustaitojen 

(välineenkäsittely-

taidot) käyttäminen 

eri liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa käsitellä erilaisia 

liikuntavälineitä erilaisissa oppimis-

ympäristöissä. 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta 

arvioimaan, ylläpitämään ja 

kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: 

nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja 

voimaa. 

S1 Fyysisten 

ominaisuuksien 

harjoittaminen 

Oppilas osaa arvioida fyysisiä 

ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, 

liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas 

pystyy liikkumaan vedessä ja 

pelastautumaan vedestä.

S1 Uima- ja 

pelastautumistaidot 

Oppilas on perusuimataitoinen

(Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa 

käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan

 alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja 

asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.     

S1 Toiminta 

liikuntatunneilla

Oppilas osaa ottaa huomioon 

mahdolliset vaaratilanteet liikunta-

tunneilla sekä pyrkii toimimaan 

turvallisesti ja asiallisesti. 
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Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään 

kaikkien kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon 

ottaen.

S2 Vuorovaikutus- ja 

työskentelytaidot 

Oppilas osaa toimia eri liikunta-

tilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun 

pelin periaatteella sekä kantamaan 

vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

S2 Toiminta yhteisissä 

oppimistilanteissa  

Oppilas noudattaa reilun pelin 

periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä 

vastuullisuuteen yhteisissä 

oppimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan 

vastuuta omasta toiminnasta ja 

vahvistaa itsenäisen työskentelyn 

taitoja.   

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa yleensä työskennellä 

vastuullisesti ja itsenäisesti. 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat 

saavat riittävästi myönteisiä 

kokemuksia omasta kehosta, 

pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. 

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia. 
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Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, 
taitoja soveltaen

Vuosiluokilla 7–9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoitta-

misen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minä-

käsitystä 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 oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1, T3-T13 S1-S3 L1-L3, L6-L7

Tavoitteena oppilaan kokeilunhalun lisääminen taidoista riippumatta. (T1, S1)

Voimistelu välineillä ja kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, laskettelu ja pallopelit. Lisäksi liikkumistaitoina 

parkour, circuit, pallopelit ja frisbee golf. (T3, S1)

Eri pallopelien tekniikat välineiden käsittelyyn sekä vesipelastus apuvälineen kanssa. (T4, S1)

Monipuoliset uimataidot esim. hengenpelastustaidot, skullaaminen, sukeltaminen, kelluminen, vapaauinti ja 

pelastushyppy. (T7, S1)

Liikennesäännöt ja eri urheilupaikkojen rajoitteet ja säännöt.(T8, S2)

Rehti peli (T9, S2)

”Ilon kautta” -pedagogia. Opettajan tehtävänä olla kannustava esimerkki.(T11, S3)

Tutustuttaa opiskelija paikallisiin lajeihin esim. Nurmijärvellä salibandy, jalkapallo ja golf sekä lukuiset muut lajit. 

Seurayhteistyö. (T13, S3)

Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T13 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Tavoitteena oppilaan kokeilunhalun lisääminen taidoista riippumatta (T1, S1)

Suunnistus, pallopelit, tanssi, jooga ja kuntosaliharjoittelu. (T2, S1)

Voimistelu välineillä ja kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, laskettelu ja pallopelit. 

Lisäksi liikkumistaitoina parkour, circuit, pallopelit ja frisbee golf. (T3, S1)

Eri pallopelien tekniikat välineiden käsittelyyn sekä vesipelastus apuvälineen kanssa (T4, S1)

Move!-mittaukset ja palautteet hymiöillä. (T5, S1)

Monipuoliset uimataidot esim. hengenpelastustaidot, skullaaminen, sukeltaminen, kelluminen, vapaauinti ja 

pelastushyppy. (T7, S1)

Liikennesäännöt ja eri urheilupaikkojen rajoitteet ja säännöt.(T8, S2)

Rehti peli (T9, S2)

”Ilon kautta” -pedagogia. Opettajan tehtävänä olla kannustava esimerkki (T11, S3)

Tutustuttaa opiskelija paikallisiin lajeihin esim. Nurmijärvellä salibandy, jalkapallo ja golf sekä lukuiset muut lajit. 

Seurayhteistyö. (T13, S3)
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Liikunnan oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T13 S1-S3 L1-L4, L6-L7

Tavoitteena oppilaan kokeilunhalun lisääminen taidoista riippumatta (T1, S1)

Suunnistus, pallopelit, tanssi, jooga ja kuntosaliharjoittelu. (T2, S1)

Voimistelu välineillä ja kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja jääpelit, laskettelu ja pallopelit. 

Lisäksi liikkumistaitoina parkour, circuit, pallopelit ja frisbee golf. (T3, S1)

Eri pallopelien tekniikat välineiden käsittelyyn sekä vesipelastus apuvälineen kanssa (T4, S1)

Monipuoliset uimataidot esim. hengenpelastustaidot, skullaaminen, sukeltaminen, kelluminen, vapaauinti ja 

pelastushyppy. (T7, S1)

Liikennesäännöt ja eri urheilupaikkojen rajoitteet ja säännöt.(T8, S2)

Rehti peli (T9, S2)

”Ilon kautta” -pedagogia. Opettajan tehtävänä olla kannustava esimerkki (T11, S3)

Tutustuttaa opiskelija paikallisiin lajeihin esim. Nurmijärvellä salibandy, jalkapallo ja golf sekä lukuiset muut lajit. 

Seurayhteistyö. (T13, S3)

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen 

aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia 

liikuntamuotoja ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.

S1 Työskentely ja 

yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien 

toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja 

harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.  

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan 

havaintomotorisia taitojaan eli 

havainnoimaan itseään ja ympäristö-

ään aistien avulla sekä tekemään 

liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

S1 Ratkaisujen teko 

erilaisissa liikunta-

tilanteissa 

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 vuode-

naikoina ja eri liikuntamuodoissa.

S1 Motoriset 

perustaidot 

(tasapaino- ja 

liikkumistaidot), 

eri liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja 

soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja 

useimmissa opetetuissa liikunta-

muodoissa. 
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T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla 

kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, 

jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri välineillä, 

eri vuodenaikoina ja eri liikunta-

muodoissa.

S1 Motoriset perustaidot 

(välineenkäsittely-

taidot) eri liikunta-

muodoissa 

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja 

soveltaa välineenkäsittelytaitoja 

useimmissa opetetuissa 

liikuntamuodoissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta 

arvioimaan, ylläpitämään ja 

kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: 

voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja 

liikkuvuutta.

S1 Fyysisten 

ominaisuuksien 

arviointi, ylläpito ja 

kehittäminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä 

ominaisuuksiaan ja sen pohjalta 

harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta 

ja kestävyyttä.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastus-

taitoja, jotta oppilas osaa sekä uida 

että pelastautua ja pelastaa vedestä.

S1 Uima- ja 

vesipelastustaidot

Oppilas osaa uida, pelastautua ja 

pelastaa vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja 

asialliseen toimintaan.

S1 Toiminta 

liikuntatunneilla

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti 

liikuntatunneilla.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään 

kaikkien kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon 

ottaen.

S2 Vuorovaikutus- ja 

työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikunta-

tilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

 T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun 

pelin periaatteella sekä ottamaan 

vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. 

S2 Toiminta yhteisissä 

oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin 

periaatteita ja osoittaa ottavansa 

vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. 

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan 

vastuuta omasta toiminnasta ja

 vahvistaa oppilaan itsenäisen 

työskentelyn taitoja.

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa pääsääntöisesti 

työskennellä vastuullisesti ja 

itsenäisesti. 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat 

saavat riittävästi myönteisiä 

kokemuksia omasta kehosta, 

pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään 

riittävän fyysisen aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elämäntavan merkitys 

kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 tutustuttaa oppilas yleisten 

liikuntamuotojen harrastamiseen 

liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin 

ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä 

löytää itselleen sopivia iloa ja virkistys-

tä tuottavia liikuntaharrastuksia. 

S3 Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin 

arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistä-

vän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asen-

teita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään 

kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja 

ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luo-

daan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaami-

selle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja 

toteut taa kotitalouden tehtäviä.  Opetuksella tuetaan 

oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten yllä-

pitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousope-

tuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi 

lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteis-

kunnan aktiivisiksi jäseniksi.

 Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja 

yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan 

perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja 

kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin 

tekno logisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toi-

minnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyn-

tämisestä kotitalouden toiminnassa. 

 Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimis-

tehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, 

organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan 

taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuk-

sia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimi-

seen ja kriittiseen tiedonhallintaan.  Erityistä huomi-

Kotitalous

ota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja 

tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa.  Oppi-

aine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen 

sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen. 

 Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, 

ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuo-

listaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee 

erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden 

tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraus-

suhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Koti-

talouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki 

osa-alueet. 

 Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmallisek-

si oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja 

taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppi-

laiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja 

opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon 

soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja 

syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtä-

vien avulla.

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän 

niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Täl-

löin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetus-

suunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon 

ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet 

ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunni-

telmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen.

 

Kotitalouden oppiaine vuosiluokalla 7

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-13 S1-3 L1-7

Kotitalousopetuksen oppimisympäristö:

• on koulussa oleva asianmukainen ja toiminnallisuuden varusteiltaan mahdollistava nykyaikainen keittiöopetustila, 

• voi olla myös oppilaan oma koti pienten oppimistehtävien muodossa, 

• voi laajentua koulun ulkopuolelle tutustumaan paikallisiin yrityksiin.

Nurmijärvellä kaikille yhteinen kotitalous (3 vvt) sijoittuu seitsemännelle vuosiluokalle. Tämän lisäksi kotitalou-

den opintoja voidaan järjestää koulun luku vuosisuunnitelmassa määrittämällä tavalla osana taide- ja taitoaineiden 

valinnaisia tunteja (3–6 ja 8–9 vuosiluokilla) tai oppilaalle valinnaisena aineena (3–5 ja 8–9 vuosiluokilla). Opetuk-

sessa kotitalousopettajan on huomioitava oppilaiden luokkatason mukainen opetussuunnitelman perusteiden 

soveltaminen.
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Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite
Sisältö-

alueet

Arvioinnin kohteet  

oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen

Käytännön toimintataidot

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, 

organisoimaan ja arvioimaan työ tä  ja 

toimintaa.

S1, S2, 

S3

Tavoitteiden 

asettaminen, työn 

toteutus, ja oppi-

maan 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 

kä dentaitoja sekä kannustaa

 luovuuteen ja estetiikan 

huomioimiseen.

S1, S2 Kädentaidot ja 

estetiikka 

Oppilas osaa käyttää tavallisimpia 

työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja 

leivonnassa sekä asumiseen liittyvien 

perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa 

huomioon esteettiset näkökulmat.

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta 

valitsemaan ja kä yttä mä ä n 

hyvinvointia edistävästi ja kestä vä n 

kulutuksen mukaisesti materiaaleja, 

työ vä lineitä , laitteita sekä  tieto- ja 

viestintä teknologiaa.

S1, S2, 

S3

Kuluttajataidot 

sekä terveyden 

edistäminen ja 

teknologian 

käyttö

Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti 

materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden 

toiminnassaan sekä pohtii valintoja 

terveyden ja kestävyyden kannalta.

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan 

ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä 

yllä pitä mä ä n jä rjestystä  oppimis-

tehtävien 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 kiinnittä mään oppilaan

 huomiota kä ytettä vissä  oleviin 

voimavaroihin.

S1, S2, 

S3

Turvallisuus ja 

voimavarojen 

kannalta kestävä 

toiminta

Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan 

hygieenisen ja turvallisen työskentelyn 

periaatteita noudattaen sekä ajan,

 kustannusten tai energiankäytön 

kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota 

ergonomiaan.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan 

kuuntelua ja rakentavaa keskustelua 

ja argumentointia oppimistehtävien 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

S1, S2, 

S3

Kuuntelu, keskustelu 

ja argumentointi

Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri 

näkökulmia ja ilmaisemaan 

rakentavasti omia näkemyksiään 

yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa.

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan 

arjen rakentumista ja kulttuurisesti 

monimuotoisia toimintaympäristöjä 

sekä kotitalouksien perinteitä.

S1, S2, 

S3

Arjen rakentumisen 

ja kotitalouksien 

erilaisuuden 

hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla kodin arki-

rutiineita. Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä erilaisista perherakenteista 

ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia 

niiden vaikutusta arjen rutiineihin.
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T8 ohjata oppilasta työ skentelemä ä n 

yksin ja ryhmä ssä  sekä sopimaan 

työ tehtä vien jakamisesta 

ja ajankä ytö stä.

S1, S2 Voimavarojen 

käyttäminen ja 

sopimuksen 

tekeminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja 

pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti 

ja työtehtävistä neuvotellen.  

Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa

 tasapuolinen työnjako sekä pääsee 

sopimukseen ajankäytöstä ja 

työtehtävien jakamisesta osallistumalla 

päätöksentekoon.

T9 kannustaa oppilasta toimimaan 

hyvien tapojen mukaisesti vuoro-

vaikutustilanteissa sekä pohtimaan 

oman käytöksen merkitystä  ryhmä n 

ja yhteisön toiminnassa.

S1, S2, 

S3

Ei käytetä oppiaineen arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan k

okemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedonhallintataidot

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan 

ja arvioimaan kotitalouteen liittyvä ä  

tietoa sekä  ohjata kä yttä mä ä n 

luotettavaa tietoa valintojen perustana.

S1, S2, 

S3

Tietojen hankinta 

ja käyttö

Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältö-

alueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä 

ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta 

sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. 

Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaine-

ryhmät ja niiden ominaisuuksia. 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, 

tulkitsemaan ja arvioimaan toiminta-

ohjeita sekä merkkejä  ja symboleja, 

jotka kä sittelevä t kotitaloutta ja 

lähiympäristöä.

S1, S2, 

S3

Toimintaohjeiden, 

merkkien ja 

symbolien käyttö ja 

jäsentyminen

Oppilas osaa tulkita ja käyttää 

kotitalouden toimintaohjeita ja osaa 

nimetä tyypillisiä kotitalouden 

merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä 

arjen ilmiöiden yhteydessä.

T12 ohjata oppilasta, ongelman-

ratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa 

tilanteissa ja ympä ristö issa.

S1, S2, 

S3

Käsitteiden 

omaksuminen, 

tietojen ja taitojen 

soveltaminen, 

luova ilmaisu sekä 

palveluiden 

tunnistaminen

Oppilas pystyy käyttämään 

kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja

 taitojaan monialaisessa oppimis-

kokonaisuudessa tai tilanteessa, 

jossa kotitalouden osaamista sovelletaan 

eri ympäristöissä Oppilas osaa kuvailla 

erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia 

niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arki-

elämässä.

T13 ohjata oppilasta kestävään 

elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan 

huomiota ympäristö- ja kustannus-

tietoisuuteen osana arjen valintoja. 

S1, S2, 

S3

Mittaamisen ja 

laskemisen sekä 

kierrättämisen 

soveltaminen 

omaan toimintaan 

ja päätöksentekoon

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden 

peruslajittelusta ja osaa selittää 

mittaamisen ja laskemisen sekä ympä-

ristöä säästävän kodin arjen toiminnan 

yhteydet osana kustannus- ja ympäristö-

tietoista toimintaa.
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Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä 

oppi laiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. 

Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusope-

tuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opin-

toihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella ediste-

tään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen 

sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikut-

tavuutta.

 Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppi-

laiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas 

pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuoro-

vaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia 

tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita teke-

mään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökoh-

tiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, 

opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia 

päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppi-

vat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman 

elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppi-

laita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan 

koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsi-

tyksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja 

kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta 

toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

 Nurmijärven kunnan perusopetuksen ohjaus-

suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestä-

misen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuun jako 

sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauk sen 

tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuva-

taan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun 

työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen 

järjestelyt. 

 Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteu tumista 

arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen 

sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen 

aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien väli-

sellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaes-

sa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat hyödyn-

tävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, 

työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista 

muutoksista.

 Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan 

ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeuden-mu-

kaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osalli-

suuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä 

koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa 

kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan 

työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja 

tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelä-

mässä.

 Vuosiluokilla 1–2 oppilaanohjaus toteutuu kiin-

teänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. 

Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdes-

sä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella edistetään 

oppi laiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehitty-

mistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa 

koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppi-

laiden tulee saada ohjausta tavoitteiden asettamises-

sa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoittei-

den saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen 

taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen tavoitteiden 

kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen 

antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden 

myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään 

oppijoina ja ryhmän jäseninä.  Oppilaita ohjataan 

vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä 

toimimiseen. Heitä kannustetaan myös osallisuuteen 

omassa lähiympäristössään.

 Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja ko-

din ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppi-

laanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia teke-

mään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä valintoja ja 

näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen 

kannalta. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen 

aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä 

oppilaan lähipiirin ammateista.

 Vuosiluokilla 3–6 oppilaanohjaus toteutuu eri 

oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan 

yhteydessä. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopet-

taja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppimis-

ympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön 

lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut 

yhteis työtahot.  

Oppilaanohjaus
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 Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiske-

lustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, 

vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioi-

da tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään oppi-

maan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa 

oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvitta-

via oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen 

sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä, tunnista-

maan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan 

kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetel-

miä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryh-

mässä toimimisen taitojen kehittymistä.

 Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät 

elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteis-

tä käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan 

tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten 

vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan 

vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan 

sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivi-

sena jäsenenä ja toimijana. Oppilaille tarjotaan mah-

dollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa 

kouluyhteisössä ja lähiympäristössä, jolloin heidän 

käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdolli-

suuksista alkaa muotoutua.

 Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat 

lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeino-

elämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailu-

jen yhtenä tehtävänä on esitellä oppilaille työelämää, 

yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös ediste-

tään oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen herää-

mistä. 

 Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opis-

keluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.  

Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtai-

seen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja valin-

tojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja kou-

lunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

 Vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjauksen tehtävänä 

on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7–9 

oppi misympäristöön ja työskentelytapoihin.  Vuosi-

luokkien 7–9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edel-

leen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja 

opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmotta-

maan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuu-

teen. 

 Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden 

oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien 

oppi aineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämä-

taitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä 

työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevai-

suuden osaamistarpeista. Päävastuu oppilaanohjauk-

sen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla. 

 Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppi-

laiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilan-

teissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirty-

missä. Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntä-

mään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. 

Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja 

oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koske-

vassa päätöksenteossa. 

 Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustu-

mismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- 

ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanotta-

van oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen 

tehtävänä on edistää opintojen loppuun saattamista 

sekä yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnitte-

lun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin 

opintoihin.
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Nurmijärvellä oppilaanohjauksen vuosiviikkotunnit jakautuvat siten, että 7. ja 8. vuosiluokalla oppilaalla on yh-

teensä 1 vuosiviikkotunti oppilaanohjausta ja 9. vuosiluokalla 1 vuosiviikkotunti oppilaanohjausta. Koulu päättää 

7. ja 8. vuosiluokkien yhteisen vuosiviikkotunnin jakamisesta vuosiluokkien kesken tai tunnin sijoittamisesta koko-

naisuudessaan joko 7. tai 8. vuosiluokalle. Jako kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. 

Oppilaanohjauksen vuosiluokkien 7 ja 8 tavoitteet ja sisällöt on kirjattu yhteisesti jäljempänä olevaan oppiaineen 

kuvaukseen ja ne kohdennetaan vuosiluokille koulun päättämän tuntijaon mukaisesti. Ohjaustyön käytänteet ja 

toimintamallit on kuvattu Nurmijärven kunnan perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa. Perusopetuksen ja toisen 

asteen nivelvaiheen prosessikuvauksessa on kuvattu toimenpiteet ja vastuut peruskoulun päättöluokalla.

Oppilaanohjauksen oppiaine vuosiluokalla 7 ja 8

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T1-T10 S1-S5 L1-L7

Jos koulu jakaa 1 vvt 7. ja 8. vuosiluokan kesken, tulee 7. vuosiluokalla keskittyä opetussuunnitelman perusteiden tavoittei-

siin T1-T7 ja 8. vuosiluokalla tavoitteisiin T2-T10. 

T1: Toimintatavat ja opiskeluympäristö

S3: Tietolähteiden hyödyntäminen

S4: Viikon mittainen TET (sekä mahdollisuus järjestää myös TET-päivä 7. vuosiluokalla, jos vuosiviikkotunti on jaettu 7. ja 8. 

vuosiluokan kesken).

L4: Työelämä ja koulutus mediassa

L5: Tiedonhaku

L6: TET, yrittäjyys, mahd. yrittäjien vierailut

L7: Omien valintojen merkitys (esim. valinnaiset), erityisesti 7. vuosiluokalla

L7: Ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioitten huomioiminen, opiskelun ja osallistuminen merkitys

Oppilaanohjauksen oppiaine vuosiluokalla 9

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen

T2-T10 S1-S5 L1-L7

S3: Tietolähteiden hyödyntäminen

S4: Kahden viikon mittainen TET

L4: Työelämä ja koulutus mediassa

L5: Tiedonhaku

L6: TET, yrittäjyys, mahd. yrittäjien vierailut

L7: Ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioitten huomioiminen, opiskelun ja osallistuminen merkitys
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