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LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
 

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

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden 

ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tie-

don siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu 

siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huoleh-

tia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja kou-

lussa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevai-

suuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päät-

tämiseen on tärkeää.   

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

 

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen 

 

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosien aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opis-

kelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen.  Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman 

hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, 

myös poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä 

ymmärtämiseen ja rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhtei-

söllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää.  Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä 

työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen 

käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti 

yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä 

käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista.  
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Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkei-

seen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja oppi-

laanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää 

valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja 

vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, 

tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.  

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen  

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää 

suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät val-

miudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta 

edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja 

oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ohjausta niin 

opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin.  On tärkeä varata aikaa keskustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ym-

märtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.  

 

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 7-9. 

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan 

haasteet lisääntyvät. Koulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään 

sekä omaa kehitystä että ympäröivää maailmaa.  Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin 

sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.  

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskun-

nallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän 

kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu 

ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen. 
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Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Op-

pilaita kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvi-

oinnista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä tietoisesti. Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja 

keskittyneisyytensä ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan. 

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On 

tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja 

ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemus-

tietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuo-

lisesti tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomi-

seen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja 

kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen 

sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tue-

taan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä 

tunteita ja luomalla uusia oivalluksia. 

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen 

myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien 

ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita autetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalin-

noista ja tekemään valintansa perustellusti omia taipumuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan arvostaen.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. 

Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, 

uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edis-

tetään suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merki-

tykseen ja toteutumiseen maailmassa.  
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Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen 

liittyviä arvoja. Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vaikutuksia opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti ja osallistutaan sen ylläpi-

toon ja uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja oppivat huomaamaan niiden merkityksen 

yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista 

osaamistaan ja vaikuttaa esimerkiksi taiteen keinoin.  

 

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva 

avartuu ja taito käydä dialogia kehittyy. Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa 

esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä 

noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja 

käyttämään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppi-

laita kannustetaan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.  

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. 

Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja 

yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin.  Erityistä huomiota 

kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen 

elämässä. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hallin-

taa.  Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan on-

nettomuustilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä 

ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä. 

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, 

kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä harjoitte-

lemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä 

ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainos-

viestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään oman talouden suunnitteluun ja ta-

loudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla. 

Monilukutaito (L4) 
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Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallis-

ten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun 

painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyö-

dyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä, mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuk-

sessa tarjotaan runsaasti tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalliseen harjoittelemiseen. 

Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettäviin teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvenne-

tään tutustuttamalla heidät kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista 

lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös työelämään liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä mo-

nipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotet-

tavuutta tai ostotarjousten edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. 

Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten vies-

tinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun 

ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa 

ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaiku-

tuksia kestävään kehitykseen. 

 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä 

sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syve-

nee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjel-

mointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja vies-

tintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan 

pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita 

opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon 

hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja 

opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: 

Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. 
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Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös 

kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.  

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita 

opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat 

kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäyty-

mistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.  Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia 

tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käy-

tävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.   

 

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainväli-

sesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään joh-

topäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdol-

lisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppi-

laat saavat tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Op-

pilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista.  Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia 

taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, pe-

rinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.  

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteis-

kunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä 

saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat 

tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä 

tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, 

oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan.  Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään 

ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittele-

mista ja ristiriitojen ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä.  
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Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, 

nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.  Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimin-

tatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja 

osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.   

 

15.3. Paikallisesti päätettävät asiat 
 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 

o tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset 

painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset 

paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 7-9 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7, 8 ja 9  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolli-

set erityispiirteet vuosiluokilla 7-9 

 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
 

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään ta-

voitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia 

kussakin oppiaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan 

tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 
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L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito   

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja 

kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi 

toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan äidinkielenä on mahdollista opettaa 

opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai val-

tioneuvoston asetuksen 422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan omaa äidinkieltä. Toisessa kotimaisessa 

kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.  

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin ope-

tuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta 

huoltajan ilmoittamaa kieltä. 

 

Oppilaan äidinkieli Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä Toinen kotimainen kieli 

 yhteinen yhteinen valinnainen 

suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi - 

ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi - 

saame  saamen kieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi 
saamenkielisille 

- 
 

suomi tai ruotsi 

saame  suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä saa-
men kieli ja kirjallisuus 

ruotsi tai suomi  
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romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä roma-
nikieli ja kirjallisuus 

ruotsi tai suomi 
- 

viittomakieli viittomakieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi 
viittomakielisille - 

ruotsi tai suomi 

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

- 
ruotsi tai suomi 

 

15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se 

koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se 

vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä 

teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyt-

tävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa 

tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalais-

ten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden 

yhteistyötä. 

 

Oppiaineen tehtävä  

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia 

äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 
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Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuu-

desta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he 

saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielel-

listä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. 

Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. 

Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kie-

lellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmär-

tämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien 

tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus 

perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien 

yhteydessä. Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen 

kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja ja-

kaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiai-

neen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden 

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

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilai-

den kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja 

kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, 

yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen eri oppimäärät tekevät yhteis-

työtä. 

Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia taitoja monimuotoisissa viestintäympäris-

töissä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman viestijäkuvansa ja 

pystyvät osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin.  Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, 

jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen.  Tekstien valikoima 

laajenee yhteiskunnallisten sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja kirjoitetun kielen normien hallintaan ja 
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taitoon käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Kirjallisuuden analyysin ja tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, oman luku-

harrastuksen syventämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen.  

 

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9  
 
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä 

mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.  Äidinkielen oppimisympäristöön kuu-

luu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.  Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuotta-

misen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn 

avulla ja valitaan työtavat niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuu-

den, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja 

kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.  

 

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

 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia 

opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle 

soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös 

turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen.  Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta 

ja palautetta.  Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielel-

lisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työ-

tavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielessä ja kirjallisuudessa vuosiluokilla 7–9   
 
Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation ra-

kentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen 

edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen 
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avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen.  Vuosi-

luokilla 7–9 opetuksen kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin 

näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitaitoja 

ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 

paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 

7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 

kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjalli-

suuden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 

tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja kirjalli-

suuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS  

 
Oppimäärän erityinen tehtävä 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan op-

pimisen arviointi koskevat myös suomenkieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjalli-

suuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan 

huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 
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Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. 

Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun 

taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa. 

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa.  Oppilaiden kielitietoutta, teksti-

maailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-

opinnoissa ja työelämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan elämykselliseen ja mo-

nipuoliseen lukemiseen.   

 
Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia ta-
voitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakenta-
vasti erilaisissa viestintäympäristöissä 

S1 L2, L3, L6, L7 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmävies-
tintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näke-
myksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan 

S1 L1, L2, L3, L7 

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

S1 L1, L2, L3, L7 

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

S1 L1, L2, L6, L7 

Tekstien tulkitseminen   
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T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämi-
sessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strate-
gioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida 
oman lukemisensa kehittämistarpeita 

S2  L1, L2, L4  

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia va-
lita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kauno-
kirjallisia, asia- ja mediatekstejä  

S2 L1, L2, L4, L5 

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä 
lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havain-
toja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukai-
sia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajen-
tamaan sana- ja käsitevarantoa 

S2  L1, L2, L4  

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

S2 L2, L4, L5, L6 

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

S2 L1, L2, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

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

S3 L2, L4, L5, L7 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, ku-
vaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia 
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja aut-
taa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilan-
teeseen sopivia ilmaisutapoja  

S3 L2, L4, L5 

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen 
prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa teks-
tiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta 

S3 L2, L4, L5, L6  
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vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta 
sekä arvioida itseään tekstin tuottajana 

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen suju-
voittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknolo-
gian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään 
ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvista-
maan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun 
kielen konventioista  

S3 L2, L4, L5, L6 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hal-
linnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan läh-
teiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa teks-
tissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti ver-
kossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen    

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnis-
tamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä 
ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merki-
tyksiä ja seurauksia 

S4 L1, L2, L4 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden 
historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajei-
hin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kult-
tuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppi-
laalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämys-
ten hankkimiseen ja jakamiseen  

S4 L1, L2, L4 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen 
taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äi-
dinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielelli-
sestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa 
oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja 
tekijäksi 

S4 L2, L4, L6, L7 
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta 

ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkai-

sutilanteissa. Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taide-

muotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseil-

maisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja 

ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, 

tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutai-

don kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen 

ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, refe-

rointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja 

niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa 

elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kir-

jallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja sym-

boliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luo-

tettavuutta. 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitel-

laan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja vastaanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin 

ja arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja 

kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukautta-

mista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvenne-

tään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, 

lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita. Tarkastellaan 

erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.  Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opi-
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taan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat.  Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauk-

sessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Pereh-

dytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan 

tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta teks-

tin tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä 

kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirtei-

siin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperin-

teeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden 

päälajeihin, joihinkin alalajeihin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, klas-

sikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen. 

 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet   

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti, motivoitu-

neesti, eettisesti 

ja rakentavasti 

S1 Oppilas laajentaa 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

  

Toiminta  

vuorovaikutusiti-

lanteissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa     

toimia rakenta-

vasti erilaisissa 

ryhmissä ja vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 
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erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittämään 

taitojaan perus-

tella näkemyksi-

ään sekä kielelli-

siä ja viestinnälli-

siä valintojaan 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

jaan perustella 

näkemyksiään. 

Ryhmäviestinnän 

taidot 

Oppilas osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esittää 

sille jonkin perus-

telun. 

  

Oppilas osaa ot-

taa toisten näke-

mykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä asiallisesti 

ja esittää sille yk-

sinkertaisia pe-

rusteluja. 

Oppilas osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä selkeästi 

ja perustella sen 

melko monipuoli-

sesti. 

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä tilantee-

seen sopivalla ta-

valla ja perustella 

sen vakuutta-

vasti. 

T3 ohjata oppi-

lasta monipuolis-

tamaan kokonai-

silmaisun taito-

jaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa, 

myös draaman 

keinoin 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa koko-

naisilmaisun tai-

tojaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

Esiintymisen tai-

dot 

Oppilas osaa pi-

tää lyhyen puhe-

esityksen konk-

reettisesta, itsel-

leen tutusta ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

yksinkertaisen 

puhe-esityksen  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen ja 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 

vaativastakin ai-

heesta. 

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 
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Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

T4 kannustaa op-

pilasta syventä-

mään viestijäku-

vaansa niin, että 

hän oppii havain-

noimaan omaa 

viestintäänsä ja  

tunnistamaan 

vahvuuksiaan 

sekä kehittämis-

alueitaan erilai-

sissa, myös moni-

mediaisissa vies-

tintäympäris-

töissä 

S1 

  

Oppilas oppii ha-

vainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tunnis-

tamaan vahvuuk-

siaan sekä kehit-

tämisalueitaan. 

  

  

  

  

  

Vuorovaikutus-

taitojen kehittä-

minen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vies-

tinnällisen vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa ku-

vata itseään vies-

tijänä ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa eri-

tellä viestintätai-

tojaan sekä ku-

vata vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Oppilas osaa ar-

vioida viestintä-

taitojaan ja vah-

vuuksiaan ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tekstien lu-

kemisessa, ym-

märtämisessä, 

tulkinnassa ja 

analysoimisessa 

S2 

  

Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivi-

sia taitoja ja oppii 

Tekstin ymmärtä-

minen ja omien 

vahvuuksien ja 

kehittämiskohtei-

den tunnistami-

nen 

Oppilas osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstin ymmärtä-

misen strategiaa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa va-

lita tekstilajiin so-

pivia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta 

tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  
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tarvittavia strate-

gioita ja meta-

kognitiivisia tai-

toja sekä taitoa 

arvioida oman lu-

kemisensa kehit-

tämistarpeita 

arvioimaan luke-

misensa kehittä-

mistarpeita. 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin luke-

miseen liittyvän 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa. 

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohteita. 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, 

miten voi niitä 

kehittää. 

T6 tarjota oppi-

laalle monipuoli-

sia mahdollisuuk-

sia valita, käyt-

tää, tulkita ja ar-

vioida monimuo-

toisia kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

S2 

  

Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan monimuo-

toisia kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistumi-

nen ja moniluku-

taito 

  

  

  

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan. 

  

 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä. 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa, harjaan-

nuttaa oppilasta 

tekemään ha-

vaintoja teks-

teistä ja tulkitse-

maan niitä tar-

S2 

  

Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii teke-

mään havaintoja 

asia- ja media-

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Asia- ja media-

tekstien erittely 

ja tulkinta 

  

  

  

  

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypil-

lisen kielellisen 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä 

ja arvioida teks-

tin vaikutuksia.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstila-

jien piirteitä tar-
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koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen sekä va-

kiinnuttamaan ja 

laajentamaan 

sana- ja käsiteva-

rantoa 

tai tekstuaalisen 

piirteen.   

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen ja arvi-

oida tekstiä suh-

teessa sen tavoit-

teisiin ja tarkoi-

tusperiin. 

T8 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

arvioida erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tarkoi-

tuksenmukaisella 

tavalla 

S2 

  

Oppilas oppii ar-

vioimaan erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tarkoi-

tuksenmukaisella 

tavalla. 

  

Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys 

Oppilas osaa et-

siä yksittäisiä tie-

toja annetuista 

lähteistä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

lähteiden luotet-

tavuuteen liitty-

vän piirteen. 

  

Oppilas osaa 

käyttää tavan-

omaisia lähteitä 

ja hakea tietoa 

niistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa ku-

vata tiedonhaun 

keskeiset vai-

heet, etsiä erilai-

sia lähteitä ja ha-

kea tietoa niistä. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisten 

lähteiden luotet-

tavuutta ja käy-

tettävyyttä. 

Oppilas osaa toi-

mia tiedonhaun 

vaiheiden mukai-

sesti.  

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia lähteitä 

ja hakea niistä 

tietoa tarkoituk-

senmukaisella ta-

valla.  

 

Oppilas osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liitty-

viä tekijöitä ja 

perustella omat 

lähdevalintansa. 
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T9 kannustaa op-

pilasta laajenta-

maan kiinnos-

tusta itselle uu-

denlaisia fiktiivi-

siä kirjallisuus- ja 

tekstilajityyppejä 

kohtaan,  moni-

puolistamaan 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja nii-

den jakamisen 

keinoja sekä sy-

ventämään ym-

märrystä fiktion 

keinoista 

S2 

  

Oppilas tutustuu 

itselleen uuden-

laisiin fiktiivisiin 

teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä sy-

ventää ymmär-

rystään fiktion 

keinoista. 

Fiktiivisten teks-

tien erittely ja 

tulkinta 

Oppilas osaa se-

lostaa yksinker-

taisen fiktiivisen 

tekstin juonen ja 

nimetä joitakin 

fiktion keinoja.  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

 

Oppilas osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tunnis-

taa fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen 

erityispiirteitä ja 

kerronnan kei-

noja. 

Oppilas osaa ana-

lysoida fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan tarkoi-

tuksenmukaisia 

käsitteitä käyt-

täen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan ajatuksiaan 

kirjoittamalla ja 

tuottamalla mo-

nimuotoisia teks-

tejä sekä auttaa 

oppilasta tunnis-

tamaan omia 

S3 

  

Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

Monimuotoisten 

tekstien tuotta-

minen ja tekstin 

tuottamisen tai-

tojen kehittämi-

nen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

Oppilas osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia tekstejä.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-
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vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

tekstin tuotta-

jana. 

  

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

  

T11 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

tuottaa kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via ja erityisesti 

pohtivia ja kan-

taa ottavia teks-

tejä, myös moni-

mediaisissa ym-

päristöissä, ja 

auttaa oppilasta 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja 

S3 

  

Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohti-

via ja kantaa ot-

tavia tekstejä, 

myös monime-

diaisissa ympäris-

töissä, ja oppii 

valitsemaan ku-

hunkin tekstila-

jiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

Tekstilajien hal-

linta 

  

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

  

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

  

T12 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan tekstin 

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tekstin tuottami-

sen prosessejaan 

ja tuottaa tekstiä 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta 

  

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

tekstiä mallien 

Oppilas osaa 

suunnitella ja 

tuottaa tekstiä 

Oppilas osaa 

muokata tekstin 

Oppilas osaa 

muokata moni-

puolisesti ja itse-
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tuottamisen pro-

sesseja, tarjota 

oppilaalle tilai-

suuksia tuottaa 

tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä rohkaista 

oppilasta vahvis-

tamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana 

yhdessä muiden 

kanssa sekä vah-

vistaa taitoaan 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana. 

  tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta. 

  

sekä yksin että 

ryhmässä.  

 

Oppilas osaa an-

taa palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta satun-

naisesti tekstien 

tuottamisessa. 

  

  

rakenteita ja kie-

liasua palautteen 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa an-

taa rakentavaa 

palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta tekstin 

tuottamisen eri 

vaiheissa. 

näisesti tekstin il-

maisua ja raken-

teita.  

 

Oppilas osaa an-

taa tekstien 

muokkaamista 

edistävää pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja so-

veltaa saa-

maansa pa-

lautetta kehittä-

essään tekstin 

tuottamisen tai-

tojaan.  

T13 ohjata oppi-

lasta edistämään 

kirjoittamisen su-

juvoittamista,  

vahvistamaan 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttötaitoa teks-

tien tuottami-

sessa, syventä-

mään ymmärrys-

S3 

  

Oppilas sujuvoit-

taa ja vahvistaa 

tekstien tuotta-

misen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen 

sekä syventää 

ymmärrystään 

kirjoittamisesta 

viestintänä ja 

Ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia virke- ja 

lauserakenteita 

sekä pääosin 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy pääosin hel-

posti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja kiinnittää huo-

miota virke- ja 

lauserakenteisiin 

sekä noudattaa 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

joka on helposti 

ymmärrettävä ja 

sujuva.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa                    

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sananvalintoihin 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti,  

käyttää moni-

puolisia lause- ja 

virkerakenteita,  
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tään kirjoittami-

sesta viestintänä 

sekä vahvista-

maan yleiskielen 

hallintaa anta-

malla tietoa kir-

joitetun kielen 

konventioista 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta virk-

keen alussa ja 

erisnimissä. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

useita kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

  

  

sekä noudattaa 

pääosin kirjoite-

tun yleiskielen 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

kiinnittää huo-

miota tekstin tyy-

liin sekä noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

T14 harjaannut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitoja ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa omassa 

tekstissä sekä 

opastaa oppilasta 

toimimaan eetti-

sesti verkossa yk-

S3 

  

Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Tiedon esittämi-

nen, hallinta sekä 

eettinen viestintä 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, kuul-

lun tai nähdyn 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

Oppilas osaa yh-

distellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 
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sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä  

auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

  

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia 

tavanomaisia kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

T16 kannustaa 

oppilasta avarta-

maan kirjallisuus- 

ja kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tuttaa häntä kir-

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään, tutus-

tuu kirjallisuuden 

historiaan ja ny-

kykirjallisuuteen 

Kirjallisuuden 

tuntemus ja luku-

harrastus 

  

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den päälajit. 

 

Oppilas on luke-

nut muutamia 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjal-

lisuuden moni-

muotoisuutta. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida kaunokir-

jallisuuden moni-

muotoisuutta 

osana kulttuuria.  
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jallisuuden histo-

riaan, nykykirjalli-

suuteen ja kirjal-

lisuuden eri lajei-

hin, auttaa häntä 

pohtimaan kirjal-

lisuuden ja kult-

tuurin merkitystä 

omassa elämäs-

sään sekä tarjota 

oppilaalle mah-

dollisuuksia luku- 

ja muiden kult-

tuurielämysten 

hankkimiseen ja 

jakamiseen 

sekä kirjallisuu-

den eri lajeihin. 

  

kokonaisia kau-

nokirjallisia teks-

tejä, esimerkiksi 

novelleja. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

päälajeihin kuu-

luvista teoksista.  

 

Oppilas on luke-

nut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

Oppilas osaa ni-

metä kirjallisuu-

den vaiheita ja 

yhdistää muuta-

man teoksen ja 

kirjailijan niihin.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosit-

tain sovitut teok-

set. 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den vaiheita sekä 

niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja ni-

metä eri vaihei-

den keskeisiä te-

oksia ja kirjaili-

joita.  

 

Oppilas tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta.  

T17 ohjata oppi-

las tutustumaan 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen taus-

taan ja piirteisiin,  

auttaa oppilasta 

pohtimaan äidin-

kielen merkitystä 

S4 

  

Oppilas tutustuu 

Suomen kielelli-

seen ja kulttuuri-

seen monimuo-

toisuuteen, suo-

men kielen taus-

taan ja piirteisiin 

ja pohtii kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

Kielen merkityk-

sen ja aseman 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Suomessa 

puhuttavia kieliä 

ja jonkin suomen 

sukukielen.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin suo-

men kielelle tyy-

pillisen piirteen 

ja kertoa oman 

äidinkielensä 

Oppilas osaa ku-

vailla suomen 

kielen asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

suomen kielelle 

tyypillisiä piir-

teitä ja kuvailla 

Oppilas osaa ku-

vailla Suomen 

kielellistä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja pohtia 

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä suomen kie-

lelle tyypillisiä 
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ja tulemaan tie-

toiseksi omasta 

kielellisestä ja 

kulttuurisesta 

identiteetistään 

sekä innostaa op-

pilasta aktii-

viseksi kulttuuri-

tarjonnan käyttä-

jäksi ja tekijäksi 

merkityksestä it-

selleen. 

  

äidinkielen mer-

kitystä yksilölle. 

äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin ja pohtia 

äidinkielen käsi-

tettä ja merkityk-

siä identiteettien 

rakentumisen 

kannalta. 

 

7. luokka 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eetti-
sesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympä-
ristöissä 

S1 Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa ryhmissä ja viestintäympäristöissä (esim. pareittain, 
ryhmissä, koko luokan kesken, myös esim. sosiaalisessa mediassa). 
 
Harjoitellaan koulun ja arkielämän viestintätilanteita (esim. puheenvuoron ja mielipiteen esit-
täminen ja perusteleminen). 
 

L2 
L3 
L6 
L7 
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Opetellaan rakentavaa palautteen antamista ja vastaanottamista. 
 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taito-
jaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä 
ja viestinnällisiä valintojaan 

S1 Harjoitellaan erilaisia ongelmanratkaisuun ja tavoitteelliseen lopputulokseen tähtääviä tilan-
teita. 
 
Kerrataan puhumisen ja kuuntelemisen perustaitoja erilaisissa tilanteissa (esim. ryhmätyö, 
neuvottelu, ideointi). 
 

L1 
L2 
L3 
L7 

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

S1 Harjoitellaan itsensä ilmaisemista yksin, ryhmässä ja ryhmän jäsenenä, myös monikulttuuri-
sessa ympäristössä. 
 
Harjoitellaan draamallista ilmaisua (esim. ilmaisuharjoitusten ja dramatisoinnin avulla). 
 
Opetellaan laatimaan puhe-esitys. 
 
Harjoitellaan havainnollistamisen keinoja (esim. puhe-esityksen elävöittämistä kuvin, videoin). 
 
Harjoitellaan myös spontaania ilmaisua (esim. improvisaatiota). 
 

L1 
L2 
L3 
L7 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijä-
kuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan 
omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksi-
aan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 
monimediaisissa viestintäympäristöissä 

S1 Havainnoidaan itseä kielen käyttäjänä. 
 
Harjoitellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisalueita omassa viestinnässä. 
 

L1 
L2 
L6 
L7 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ym-
märtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia tai-
toja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa 
kehittämistarpeita 

S2 Harjoitellaan tekstin lukemisen ja ymmärtämisen taitoja työskentelemällä aktiivisesti moni-
muotoisten tekstien parissa. 
 
Arvioidaan ja kehitetään monilukutaitoa. 
 

L1 
L2 
L3 
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T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdolli-
suuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida mo-
nimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja media-
tekstejä 

S2 Totutellaan lukemaan erilaisia monimuotoisia tekstejä painetussa ja sähköisessä materiaa-
lissa. 
 
Tutustutaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan ja arvioivan tekstin tulkitsemiseen (esim. ro-
maani, novelli, satu, kuvaus, ohje, kuva, arvostelu). 
 

L1 
L2 
L4 
L5 

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

S2 Harjoitellaan kriittistä lukutaitoa ja pohditaan erilaisten tekstien tavoitetta, tehtävää ja merki-
tystä. 
 
Sujuvoitetaan kaunokirjallisuuden analysointia (esim. käyttämällä käsitteitä juoni, henkilöt, 
miljöö, teema, kertoja, näkökulma). 
 

L1 
L2 
L4 
 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukai-
sella tavalla 

S2 Totutellaan etsimään tietoa tarvittavasta aiheesta eri lähteitä hyödyntäen (esim. oppi- ja tie-
tokirjat, media, painettu ja sähköinen materiaali). 
 
Harjoitellaan tiedonhaun eri vaiheita. 
 
Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä ja lähteiden luotettavuuden arviointia. 
 
Opetellaan esittämään eri lähteistä saatu tieto omin sanoin. 
 
Opetellaan erottamaan faktan ja mielipiteen ero lähdetekstissä (esim. lähteiden luotetta-
vuus). 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnos-
tusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- 
ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolista-
maan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksi-
aan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventä-
mään ymmärrystä fiktion keinoista 

S2 Luetaan nuortenkirjallisuutta ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden analysointia opittuja käsit-
teitä käyttäen. 
 
Luetaan kokonaisteoksia ja lyhyempiä kaunokirjallisia tekstejä. 
 
Saadaan elämyksiä kirjallisuuden, elokuvien ja teatterin parissa sekä totutaan jakamaan luku- 
ja katselukokemuksia. 
 
Kehitytään kirjastonkäyttäjänä. 

L1 
L2 
L4 
L5 
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Tekstien tuottaminen 
 

 

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksi-
aan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoi-
sia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnista-
maan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohtei-
taan tekstin tuottajana 

S3 Harjoitellaan ilmaisemaan omia ajatuksia ja näkemyksiä myös kirjallisesti. 
 
Asetetaan itselle tavoitteita kirjoittajana ja opetellaan arvioimaan omaa tekstiä sekä kirjoitus-
vaiheessa että valmiina arviointikriteerien pohjalta. 
 

L2 
L4 
L5 
L7 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa ker-
tovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa 
ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monime-
diaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta va-
litsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen 
sopivia ilmaisutapoja 

S3 Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista myös sähköisessä ympäristössä (esim. kerto-
vat ja kuvailevat tekstit). 
 
Kerrataan verbien persoona- ja aikamuotojen käyttämistä tekstissä tarkoituksenmukaisella 
tavalla. 
 

L2 
L4 
L5 

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

S3 Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamisen vaiheita (esim. käsitekartan laatiminen, suun-
nittelu, otsikointi, jaksotus ja kappalejako). 
 
Totutellaan arvioimaan omaa työskentelyä ja antamaan ja saamaan vertaispalautetta (esim. 
pari- ja prosessikirjoittaminen). 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

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

S3 Kerrataan yleiskielen sujuvaa kirjoittamista (esim. välimerkit, yhdyssanat, isot ja pienet alku-
kirjaimet, pronominien viittaussuhteet). 
 
Kerrataan virkkeiden ja lauseiden rajoihin ja rakenteisiin liittyviä asioita. 
 
Harjoitellaan kirjoittamista käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan 
tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja mo-
nipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaus-
tapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opas-
taa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 Harjoitellaan tiedonhakua ja tiedon hallintaa mm. opettelemalla arvioimaan erilaisten lähtei-
den luotettavuutta. 
 
Tutustutaan lähdeluettelon laatimiseen. 
 
Tutustutaan eettiseen verkon käyttöön (esim. netiketti, tietoturva-asiat, tekijänoikeudet). 

L2 
L4 
L5 
L7 
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoi-
suuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, 
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen raken-
teita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen merki-
tyksiä ja seurauksia 

S4 Harjoitellaan suomen kielen muoto- ja lauserakenteen perusasioita kertaamalla sanaluokat ja 
niiden taipuminen. 
 
Havainnoidaan puhe- ja kirjakielen eroja. 
 
Havainnoidaan kielenkäyttöä kaunokirjallisuudessa. 
 
Kerrataan lauseen rakenteeseen liittyviä asioita (esim. pää- ja sivulauseen erot ja rajat). 
 

L1 
L2 
L4 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjalli-
suus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa 
häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjalli-
suuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin 
merkitystä omassa elämässään, tarjota oppi-
laalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kult-
tuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen 

S4 Tutustutaan kaunokirjallisuuden päälajeihin: proosaan, lyriikkaan ja draamaan. 
 
Harjoitellaan kaunokirjallisuuden merkityksen ymmärtämistä tutustumalla erilaisiin nuorten-
kirjoihin. 
 
Opetellaan löytämään itselle sopivaa luettavaa mm. yhteistyössä kirjaston kanssa. 
 
Saadaan tukea oman lukuharrastuksen kehittämisessä. 
 
 

L1 
L2 
L4 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kie-
lelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuu-
teen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja 
auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen mer-
kitystä sekä tiedostumaan omasta kielelli-
sestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä 
innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjon-
nan käyttäjäksi ja tekijäksi 

S4 Pohditaan omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä lukijana, kielen käyttäjänä ja kieliyhtei-
sön jäsenenä. 
 
Tutustutaan Suomen ja Turun kulttuurielämään ja sen monimuotoisuuteen. 
 
Saadaan tukea ja kannustusta kulttuuritarjonnan seuraamisessa ja käyttämisessä, omaa ilmai-
surohkeutta unohtamatta. 
 

L2 
L4 
L6 
L7 
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8. luokka 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eetti-
sesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympä-
ristöissä 

S1 Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa ryhmissä ja viestintäympäristöissä (esim. pareittain, 
ryhmissä, koko luokan kesken, sosiaalisessa mediassa). 
 
Opetellaan asiallista mielipiteen ilmaisua suullisesti ja kirjallisesti myös ryhmässä. 
 
Kehitetään palautteenantamistaitoja. 
 

L2 
L3 
L6 
L7 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taito-
jaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä 
ja viestinnällisiä valintojaan 

S1 Laajennetaan viestintätaitoja painottuen mielipiteen ilmaisemiseen ja argumentointiin (esim. 
laatimalla mielipidetekstejä tai puheita). 
 
Harjoitellaan erilaisia puheviestintätilanteita (esim. väittely, neuvottelu, kokous, ja niihin sopi-
via kielellisiä valintoja kuten erilaiset kokouspuheenvuorot, puhe- ja yleiskielen valinta). 
 

L1 
L2 
L3 
L7 

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

S1 Kehitetään omaa ilmaisua erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös monikulttuurisessa 
ympäristössä. 
 

L1 
L2 
L3 
L7 
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Monipuolistetaan omaa draamallista ilmaisua (esim. laatimalla dialogeja, näytelmiä, vide-
oita). 
 
Kehitetään havainnollistamisen taitoja (esim. puhe-esityksen elävöittämistä kuvin ja videoin). 
 
Harjoitellaan spontaania ilmaisua valmistettujen esitysten lisäksi (esim. improvisaatiota). 
 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijä-
kuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan 
omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksi-
aan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 
monimediaisissa viestintäympäristöissä 

S1 Syvennetään kuvaa itsestä viestijänä (esim. tekstien tuottajana ja tulkitsijana sekä median 
käyttäjänä). 
 
Hyödynnetään omia vahvuuksia ja kehitetään omaa viestintää (esim. itse- ja vertaisarviointia 
käyttämällä). 
 
 
 

L1 
L2 
L6 
L7 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ym-
märtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia tai-
toja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa 
kehittämistarpeita 

S2 Syvennetään tekstin ymmärtämisen taitoja, opetellaan nimeämään kehittämiskohteita ja so-
velletaan opittua kaikessa opiskelussa. 
 
Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin, mm. kantaaottaviin teksteihin ja mediateksteihin (esim. 
mielipideteksti, kolumni, mediatekstit, uutinen). 
 
Arvioidaan ja kehitetään omaa monilukutaitoa. 
 
 

L1 
L2 
L3 

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdolli-
suuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida mo-
nimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja media-
tekstejä 

S2 Luetaan monipuolisesti erilaisia monimuotoisia tekstejä painetussa ja sähköisessä materiaa-
lissa. 
 
Kehitytään erityisesti kantaaottavien tekstien lukijana ja tulkitsijana. 
 
Opetellaan tunnistamaan ja ymmärtämään myös mediateksteistä vallankäytön ja propagan-
dan keinoja. 

L1 
L2 
L4 
L5 
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T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja 
kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta 
tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitse-
maan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajenta-
maan sana- ja käsitevarantoa 

S2 Luetaan ja tulkitaan yhä monimuotoisempia tekstejä ja ymmärretään niiden tavoite, tehtävä 
ja merkitys (esim. kantaaottavat tekstit, tyypillisimmät lehtitekstit, mainokset ja muut audio-
visuaaliset tekstit, sosiaalisen median tekstit). 
 
Kehitetään kaunokirjallisten sekä asia- ja mediatekstien analysointitaitoja. 
 
Kehitetään kriittistä lukutaitoa. 
 

L1 
L2 
L4 
 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukai-
sella tavalla 

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien tulkitsemista painottaen mediatekstejä tiedon lähteinä (esim. 
tekstin laatijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja näkökulman vaikutus tekstiin). 
 
Kehitetään taitoa tunnistaa esim. suostuttelun, asenteiden ja affektiivisuuden vaikutusta 
tekstiin. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnos-
tusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- 
ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolista-
maan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksi-
aan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventä-
mään ymmärrystä fiktion keinoista 

S2 Luetaan ja tulkitaan kokonaisteoksia ja lyhyempiä kaunokirjallisia tekstejä. 
 
Saadaan elämyksiä kirjallisuuden ja elokuvien parissa sekä totutaan jakamaan luku- ja katse-
lukokemuksia. 
 
Kehitytään kirjastonkäyttäjänä. 
 

L1 
L2 
L4 
L5 

Tekstien tuottaminen 
 

 

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksi-
aan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoi-
sia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnista-
maan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohtei-
taan tekstin tuottajana 

S3 Kehitetään mielipiteen ilmaisua kirjallisesti ja suullisesti. 
 
Laajennetaan ilmaisua myös mediaympäristöön (esim. laatimalla videoita, mainoksia, uuti-
sia). 
 
Kehitetään taitoa arvioida omaa tekstiä sekä kirjoitusvaiheessa että valmiina arviointikritee-
rien pohjalta. 
 
 

L2 
L4 
L5 
L7 
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T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa ker-
tovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa 
ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monime-
diaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta va-
litsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen 
sopivia ilmaisutapoja 

S3 Laajennetaan kirjallisen ilmaisun taitoja harjoittelemalla pohtivia, kantaa ottavia ja mediaan 
liittyviä tekstejä (esim. essee, mielipideteksti, aineistopohjainen teksti, audiovisuaaliset, digi-
taaliset tekstit). 
 
Harjoitellaan varmuuden ja epävarmuuden ilmaisemista tekstissä (esim. modusten käyttö). 
 
Opetellaan tiedostamaan vaikuttamisen mahdollisuuksia ja vastuuta kaikessa viestinnässä. 
 

L2 
L4 
L5 

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

S3 Kehitetään ja laajennetaan taitoja kirjoittajana (esim. harjoit-telemalla otsikointia ja asioiden 
sujuvaa esittämisjärjestystä). 
 
Kehitetään palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. 
 
Kehitetään taitoja tuottaa tekstejä eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

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

S3 Kerrataan aikaisemmilla luokilla harjoiteltuja kirjoitetun kielen sääntöjä. 
 
Kehitetään kirjallisen viestinnän taitoja myös tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan 
tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja mo-
nipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaus-
tapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opas-
taa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 Kehitetään tiedon etsimisen, analysoimisen ja arvioinnin taitoja. 
 
Opetellaan arvioimaan mediatekstien luotettavuutta ja suhtautumaan niihin kriittisesti (esim. 
propaganda, manipulointi, muut viestinnälliset vallankäytön keinot). 
 

L2 
L4 
L5 
L7 
 
 
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 



37 
 

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoi-
suuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, 
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen raken-
teita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen merki-
tyksiä ja seurauksia 

S4 Syvennetään lauseen rakenteen tuntemusta (esim. lausekkeet, lauseenjäsenet, määritteet). 
 
Opetellaan ymmärtämään kielen tyylipiirteitä (esim. synonyymit, metaforat, symbolit, ver-
taukset, personifikaatiot). 
 

L1 
L2 
L4 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjalli-
suus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa 
häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjalli-
suuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin 
merkitystä omassa elämässään, tarjota oppi-
laalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kult-
tuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen 

S4 Tutustutaan taide-elämän ja kirjallisuuden keskeisiin käsitteisiin. 
 
Totutaan seuraamaan sekä paikallista että valtakunnallista kulttuuritarjontaa. 
 
Kehitetään taitoa löytää itselle sopivaa luettavaa. 
 
Laajennetaan kirjallisuuskäsitystä tutustumalla kaunokirjallisuuden eri genreihin (esim. dek-
kari-, fantasia-, scifi- ja kauhukirjallisuus). 
 

L1 
L2 
L4 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kie-
lelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuu-
teen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja 
auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen mer-
kitystä sekä tiedostumaan omasta kielelli-
sestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä 
innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjon-
nan käyttäjäksi ja tekijäksi 

S4 Opetellaan tunnistamaan kulttuurisuuntauksia ja alakulttuureita. 
 
Tutustutaan mediaan osana kulttuuria. 
 
Harjoitellaan myös itse tuottamaan kulttuuria (esim. videot, näytelmät). 
 
Saadaan tukea oman kulttuurisen näkemyksen hahmottamisessa. 
 

L2 
L4 
L6 
L7 

 

 

 
 

9. luokka 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
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Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan 
toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eetti-
sesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympä-
ristöissä 

S1 Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa ryhmissä ja viestintäympäristöissä (esim. pareittain, 
ryhmissä, koko luokan kesken ja sosiaalisessa mediassa). 
 
Syvennetään mielipiteen eettistä ilmaisua myös koulun ulkopuolisissa viestintätilanteissa. 
 
Monipuolistetaan erilaisten viestintätilanteiden hallintaa, myös jatko-opiskeluun ja työelä-
mään liittyvissä harjoituksissa (esim. työpaikkahaastattelu, erilaiset ryhmätyö- ja ongelman-
ratkaisutilanteet). 
 
Syvennetään palautteenantamistaitoja. 
 

L2 
L3 
L6 
L7 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taito-
jaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä 
ja viestinnällisiä valintojaan 

S1 Syvennetään viestintätaitoja koulussa ja koulun ulkopuolisissa tilanteissa (esim. havainnollis-
tettuja puhe-esityksiä, ryhmäkeskusteluja, neuvotteluja ja erilaisia suullisen viestinnän tilan-
teita harjoittelemalla). 
 
Monipuolistetaan taitoa ilmaista ja perustella omia näkemyksiä sekä valita tilanteeseen sopi-
vat kielelliset keinot. 
 

L1 
L2 
L3 
L7 

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

S1 Syvennetään omaa ilmaisua monipuolistamalla viestintä- ja draamataitoja, myös monikult-
tuurisessa ympäristössä. 
 
Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja harjoitellaan sen keinoja omassa ilmaisussa (esim. 
dramatisointi, dialogi, monologi). 

L1 
L2 
L3 
L7 
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Syvennetään havainnollistamisen taitoja (esim. puhe-esityksen elävöittämistä kuvin ja vide-
oin). 
 
Kehitetään ja monipuolistetaan myös spontaania ilmaisua (esim. improvisaatiota). 
 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijä-
kuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan 
omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksi-
aan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 
monimediaisissa viestintäympäristöissä 

S1 Tunnistetaan omia kieli- ja viestintätaitoja sekä niiden kehittämiskohteita (esim. itse- ja ver-
taisarviointia käyttämällä). 
 
Monipuolistetaan kuvaa itsestä erilaisissa, myös jatko-opiskeluun ja työelämään liittyvissä 
viestintätilanteissa ja -ympäristöissä (esim. harjoittelemalla työpaikkahaastatteluja). 
 

L1 
L2 
L6 
L7 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ym-
märtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia tai-
toja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa 
kehittämistarpeita 

S2 Arvioidaan aktiivisesti omaa monilukutaitoa erilaisten tekstien parissa, opetellaan nimeä-
mään kehittämiskohteita ja sovelletaan opittua kaikessa opiskelussa. 
 
Tutustutaan myös aikuisille suunnattuihin teksteihin. 
 
Tutustutaan myös vaativiin tekstilajeihin (esim. allegoriset, ironiset ja satiiriset tekstit, inter-
tekstuaaliset viittaukset). 
 

L1 
L2 
L3 

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdolli-
suuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida mo-
nimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja media-
tekstejä 

S2 Syvennetään taitoja erilaisten monimuotoisten tekstien lukijana ja tulkitsijana. 
 
Havainnoidaan tekstejä ja niiden ilmaisukeinoja. 
 
Hyödynnetään teksteistä tehtyjä havaintoja ja erilaisia ilmaisukeinoja omissa teksteissä. 
 

L1 
L2 
L4 
L5 

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja 
kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta 
tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitse-
maan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 

S2 Luetaan ja tulkitaan yhä monimuotoisempia tekstejä ja ymmärretään niiden tavoite, tehtävä 
ja merkitys (esim. pohtivat tekstit). 
 
Syvennetään tekstien tulkitsemiseen tarkoitettujen käsitteiden käyttöä (esim. teema ja sym-
boliikka). 

L1 
L2 
L4 
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käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajenta-
maan sana- ja käsitevarantoa 

 
Syvennetään kriittistä lukutaitoa. 
 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukai-
sella tavalla 

S2 Harjoitellaan käyttämään opittuja tiedonhaun taitoja soveltaen niitä opiskelussa ja arjessa. 
 
Syvennetään taitoa arvioida erilaisia kielellisiä vaikuttamiskeinoja teksteissä. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnos-
tusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- 
ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolista-
maan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksi-
aan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventä-
mään ymmärrystä fiktion keinoista 

S2 Laajennetaan lukuharrastusta oman kieli- ja/tai kulttuuriperinnön pohjalta. 
 
Luetaan ja tulkitaan kokonaisteoksia ja lyhyempiä kaunokirjallisia tekstejä. 
 
Saadaan elämyksiä kirjallisuuden, teatterin ja elokuvien parissa sekä totutaan jakamaan luku- 
ja katselukokemuksia. 
 
Syvennetään kirjastonkäyttötaitoja. 
 
Opetellaan liittämään tekstejä erilaisiin konteksteihin (esim. aikakausiin ja tyylisuuntiin). 
 

L1 
L2 
L4 
L5 

Tekstien tuottaminen 
 

 

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksi-
aan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoi-
sia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnista-
maan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohtei-
taan tekstin tuottajana 

S3 Harjoitellaan itsensä arvioimista kirjoittajana ja tekstien tuottajana. 
 
Syvennetään taitoja tuottaa niin suullista kuin kirjallistakin tekstiä. 
 
Opetellaan tunnistamaan ja arvioimaan omia vahvuuksia ja kehittämisen tarpeita kirjoitta-
jana ja tekstien tuottajana. 
 

L2 
L4 
L5 
L7 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa ker-
tovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa 
ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monime-
diaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta va-
litsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen 
sopivia ilmaisutapoja 

S3 Syvennetään kirjoittamisen taitoja (esim. harjoittelemalla pohtivia ja aineistopohjaisia teks-
tejä). 
 
Opetellaan erilaisiin tilanteisiin sopivien kielellisten valintojen merkityksen ymmärtämistä 
(esim. erilaisiin tekstilajeihin ja viestintätilanteisiin sopivaa kieltä). 
 

L2 
L4 
L5 
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T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin 
tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle ti-
laisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden 
kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan 
taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä 
arvioida itseään tekstin tuottajana 

S3 Syvennetään tekstin tuottamisen taitoja tavallisimmissa tekstilajeissa (esim. kertomus, ku-
vaus, tiivistelmä, määritelmä, mielipideteksti, essee, raportti). 
 
Syvennetään omien vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden tunnistamista sekä osataan käyt-
tää tätä tietoa hyväksi. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

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

S3 Hahmotetaan yhä laajemmin kirjoitetun ja puhutun kielen eroja ja pyritään noudattamaan 
kirjoitetun kielen sääntöjä kaikissa kirjallisissa tuotoksissa. 
 
Syvennetään sujuvan kirjoittamisen taitoja harjoittelemalla jatko-opiskeluun ja työelämään 
liittyvien tekstien laatimista (esim. raportti, hakemus). 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kirjallisessa viestinnässä. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan 
tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja mo-
nipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaus-
tapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opas-
taa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 Syvennetään taitoa etsiä tarkoituksenmukaista tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta. 
 
Harjoitellaan aineiston käyttöä ja lähteiden merkitsemistä. 
 
Kehitytään viestijänä myös eettisestä näkökulmasta saamalla lisää tietoa sananvapaudesta, 
tekijänoikeuksista ja eettisestä toiminnasta verkossa. 
 

L2 
L4 
L5 
L7 
 
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoi-
suuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, 
auttaa oppilasta tunnistamaan kielen raken-
teita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen merki-
tyksiä ja seurauksia 

S4 Saadaan tietoa Suomen ja maailman kielitilanteesta ja kielen muuttumisesta. 
 
Ymmärretään kielen asema omassa kielikunnassa. 
 
Syvennetään taitoa ymmärtää ja käyttää suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta 
tarkoituksenmukaisella tavalla (esim. sujuvat lauserakenteet, lauseenvastikkeet). 
 

L1 
L2 
L4 
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T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjalli-
suus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa 
häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjalli-
suuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin 
merkitystä omassa elämässään, tarjota oppi-
laalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kult-
tuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen 

S4 Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemis- muotoihin (esim. kansanperinne, 
elokuva, teatteri, puhekulttuuri, mediakulttuuri). 
 
Opetellaan tuntemaan keskeisiä kotimaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan. 
 
Tutustutaan kirjallisuuden historian pääasioihin. 
 
Harjoitellaan klassikoiden ja aikuisille suunnatun nykykirjalli- suuden lukemista ja tulkitse-
mista. 
 
Harjoitellaan tunnistamaan taiteen tyylisuuntauksia, kuten romantiikkaa ja realismia. 
 

L1 
L2 
L4 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kie-
lelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuu-
teen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja 
auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen mer-
kitystä sekä tiedostumaan omasta kielelli-
sestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä 
innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjon-
nan käyttäjäksi ja tekijäksi 

S4 Tutustutaan keskeisiin Suomen ja Turun kulttuurielämään vaikuttaneisiin henkilöihin. 
 
Tutustutaan suomen kielen alueelliseen, sosiaaliseen ja tilanteenmukaiseen vaihteluun, eri-
tyisenä painotuksena oman murretaustan ja nuorisokielen tarkastelu. 
 
Rakennetaan omaa identiteettiä niin monikulttuurisessa ja  
-kielisessä Turussa, Suomessa kuin koko maailmassakin. 
 
Saadaan tietoa suomen kielen historiasta ja ominaispiirteistä (esim. sanaston rakentuminen, 
sanojen muodostuminen ja suomen kielen erot muihin kieliin verrattuna). 
 

L2 
L4 
L6 
L7 

 

 

 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi 

koskevat myös viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 
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Erityisenä tehtävänä on tukea suomalaisten viittomakielten säilymistä elävänä. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuule-

via. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kielellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän.  Opetus vastaa yhteistyössä kotien, viittomakielisen yhteisön ja 

muiden oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- 

ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä itselle, yhteisölle ja yhteiskun-

nalle sekä ohjaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Opetuksessa keskeisiä ovat kieli, kirjallisuus ja kertomusperinne, perinteet, tavat, taide ja historia. Opetuksessa huomioidaan myös osallisuus kansallisen ja 

kansainvälisen yhteisön asioihin. Oppimisen iloa tuottaa, kun oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja opetus ottaa huomioon myös heidän kielimaailmansa ja ko-

kemuksensa. Pyrkimyksenä on, että oppilaat tulevat entistä tietoisimmaksi itsestään viittomakielen käyttäjinä ja ymmärtävät kielen sosiaalisen merkityksen 

yhteisölle. 

Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksen laajuus. Ope-

tussuunnitelman perusteet on laadittu viittomakielen ja kirjallisuuden opetukseen, jota annetaan äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä. Muun viittomakie-

len ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä sekä oppimisen arvioinnissa huomioidaan opetuksen laajuus. 

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden viittomakielen taitoa. Oppilaat tutustuvat erilaisiin viitottuihin ja muihin teksteihin 

sekä oppivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde viittomakieliseen kertomus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön 

syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan. Oppilaiden arvostus viittoma-

kieltä kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat ymmärtävät viittomakielen aseman vähemmistökielenä ja 

vastuunsa kielen säilymisessä.  

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä erilai-

sista vuorovaikutustilanteista mielipiteitä esittäen ja hyö-

dyntäen toisten näkemyksiä sekä kykyään antaa ja vastaan-

S1 L2, L7 
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ottaa palautetta opastamalla häntä vastuullisuuteen eri kie-

lenkäyttötilanteissa ja ohjaten tunnistamaan kielen kautta 

välittyviä arvoja ja asenteita 

T2 tarjota oppilaalle tilaisuuksia eritellä, ottaa kantaa ja 

suostutella sekä rohkaista häntä syventämään ymmärrys-

tään viestijänä kannustaen häntä ilmaisemaan itseään, osal-

listumaan ja vaikuttamaan myös erilaisia välineitä käyttäen 

S1 L1, L4, L6 

Tekstien tulkitseminen   

T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia esityk-

siä ja esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja kriittisesti aut-

taen häntä huomaamaan omien tulkintataitojensa kehittä-

mistarpeet 

S2 L1, L4 

T4 innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaavien ja 

kantaa ottavien lisäksi myös ohjaavien ja pohtivien tekstien 

parissa, keskustelemaan niistä ja jakamaan kokemuksia vies-

tintäympäristöissä eri tavoin 

S2 L2, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T5 ohjata oppilasta käyttämään yhtä yleisimmin käytössä 

olevaa viittomakielen merkintätapaa. 

S2 L1 

T6 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan ja sy-

ventämään tietoaan viittomakielen rakenteista, viittoman 

muodostumisesta ja ilmaisutavoista 

S3 L2, L4 

T7 kannustaa oppilasta vakiinnuttamaan yksin ja yhteisölli-

sesti tehtävien monimuotoisten tekstien tuottamisen pro-

sesseja erilaisissa viestintäympäristöissä ja monipuolista-

maan lähteiden käyttöä tekijänoikeuksia ja eettistä viestin-

tää kunnioittaen  

S3 L4, L5 



45 
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta syventämään tietouttaan kielen ilmi-

öistä, tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiirteitä ja sä-

vyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja 

seurauksia 

S4 L1, L4, L7 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisen viittomakie-

len kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen ja oh-

jata häntä näkemään se voimavarana sekä auttaa oppilasta 

pohtimaan viittomakielen merkitystä ja asemaa ja ymmärtä-

mään sen historiaa tukien oppilasta viittomakielisen ja kult-

tuurisen identiteetin muodostamisessa 

S4 L1, L2, L3 

T10 rohkaista oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään, 

tutustumaan kulttuurin eri muotoihin ja instituutioihin sekä 

auttaa häntä pohtimaan kielen ja kulttuurin merkitystä sekä 

omassa elämässään että yhteiskunnassa 

S4 L1, L2, L3 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuttaa taitoaan 

käyttää tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä viittomakielen 

tulkin kanssa erilaisissa asioimis-, opiskelu- ja kulttuuritilan-

teissa 

S5 L2, L3, L7 

T12 ohjata oppilasta laajentamaan tekstimaailmaansa kohti 

jatko-opintoja ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä tekstejä 

sekä kehittämään eri tiedonalojen kielen hallintaa 

S5 L1, L6, L7 

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 



46 
 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan 

siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavut-

tamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitojaan ja viestintätapaa sekä havaitsemaan niiden kehittämiskohteita. 

Harjoitellaan improvisaation perusasioita ja syvennetään draaman toimintamuodoin kykyä käyttää itsensä ilmaisemisessa viittomisen ja kokonaisilmaisun kei-

noja. Harjoitellaan toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä kiinnittäen 

huomiota viittomisen selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja viittomistoon. Harjoitellaan yleisön huomioon ottamista valmistellussa esityksessä sekä palautteen 

antamista vastaanottamista. Syvennetään monimuotoisia ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja asioiden yhteyksien huomaamiseen liittyviä tai-

toja sekä harjoitellaan lukemaan ympäristön moninaisia kulttuurisia viestejä. 

S2 Tekstien tulkitseminen: Tunnistetaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä sekä arvioidaan tiedon pätevyyttä ja luotettavuutta. 

Tutkitaan kiinteiden ja produktiivisten viittomien sekä viittomakielisten idiomien merkityksiä. Harjoitellaan analysoimaan viittomakielen rakenteita, viittomien 

taipumista ja viittomien merkityksiä. Tarkastellaan viittoman rakenteeseen ja viittomakielen kieliopillisiin prosesseihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Laajenne-

taan tekstien käyttötaitoja tutkimalla painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä, kuten verkkosivustoja ja viranomaistekstejä. 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan eri tekstilajeille ominaisia kielen piirteitä ja argumentointia. Harjoitellaan tekstin rakennetta: aloitusta, juonen kehittelyä 

ja lopetusta. Vakiinnutetaan oman tuotoksen luomisprosessia: ideointia, suunnittelua, luonnostelua, viimeistelyä, viittomista ja palautetta. Tuotetaan moni-

puolisia fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä ja hyödynnetään kielen kuvallisuutta omissa esityksissä ja esitelmissä sekä tutustutaan viittomakielen merkintätapoihin. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tarkastellaan suomalaisen viittomakielen viittomistoa sekä tiedostetaan eri viittomien merkityssisällöt 

ja käyttötarkoitukset eri kielenkäyttöyhteyksissä. Aktivoidaan oppilasta vertailemaan suomalaista viittomakieltä muihin viittomakieliin sekä puhuttuihin kieliin. 

Tutustutaan viittomakielen eri käyttäjäryhmiin esimerkiksi kuurosokeisiin ja kuuroutuneisiin ja heidän kommunikaationsa erityispiirteisiin. Tutustutaan suoma-

laisen viittomakielen ja kuurojen kulttuurin historiaan ja nykytilanteeseen sekä järjestötoimintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön tehden myös kulttuurikäyn-

tejä. 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Harjoitellaan viittomakielen sanakirjojen käyttöä. Tutustutaan synonymiaan, homonymiaan, polysemiaan, kielen 

kuvallisuuteen, viittomien syntyyn, johtamiseen ja muuttumiseen. 

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
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Opetuksen ta-

voite 

  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään kykyään 

selviytyä erilai-

sista vuorovaiku-

tustilanteista 

mielipiteitä esit-

täen ja toisten 

näkemyksiä hyö-

dyntäen sekä ky-

kyään antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta opasta-

malle häntä vas-

tuullisuuteen eri 

kielenkäyttötilan-

teissa ja ohjaten 

tunnistamaan 

kielen kautta vä-

littyviä arvoja ja 

asenteita 

S1 Oppilas rohkais-

tuu ilmaisemaan 

itseään ja mielipi-

teitään viittoma-

kielellä erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa sekä an-

tamaan ja vas-

taanottamaan 

palautetta. 

Vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

erilaisissa ryh-

missä ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ra-

kentavalla ta-

valla. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa 

ryhmissä, myös 

vaativissa ja mo-

nikielisissä vuo-

rovaikutustilan-

teissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 
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T2 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

eritellä, ottaa 

kantaa ja suostu-

tella sekä roh-

kaista häntä sy-

ventämään ym-

märrystään vies-

tijänä kannus-

taen häntä ilmai-

semaan itseään 

sekä osallistu-

maan ja vaikutta-

maan, myös eri-

laisia välineitä 

käyttäen 

  

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja moni-

puolistaa koko-

naisilmaisuaan 

erilaisissa vies-

tintä- ja esitysti-

lanteissa. 

  

Viestinnän keino-

jen hallinta ja 

viestijänä toimi-

minen 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen esi-

tyksen konkreet-

tisesta, itselleen 

tutusta aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun yksinkertai-

sen esityksen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Oppilas osaa  

pitää valmistel-

lun esityksen 

sekä kohdentaa 

sen vastaanotta-

jilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa 

pitää valmistel-

lun esityksen 

vaativastakin ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan vastaanot-

tajien ja tavoit-

teen mukaan. 

  

Tekstien tulkitseminen 

T3 rohkaista op-

pilasta tarkkaile-

maan monimuo-

toisia esityksiä ja 

esitelmiä eritte-

levästi, tulkitse-

vasti ja kriittisesti 

auttaen häntä 

huomaamaan 

S2 Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, tekemään 

havaintoja moni-

muotoisista viito-

tuista teksteistä 

ja esityksistä sekä 

tulkitsemaan 

Tulkinnan taidot 

ja niiden arviointi 

Oppilas osaa poi-

mia viitotuista 

teksteistä ja esi-

tyksistä keskeisiä 

sisältöjä apukysy-

mysten avulla.   

Oppilas osaa 

erottaa viitotun 

tekstin ja esityk-

sen pääasiat ja 

kuvata tekstin ta-

voitteita.   

Oppilas osaa eri-

tellä viitotun 

tekstin ja esityk-

sen tarkoituspe-

riä, kohderyhmiä 

ja merkityksiä. 

  

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia 

viitotun tekstin ja 

esityksen raken-

tamia merkityk-

siä ja arvioida vii-

totun tekstin ja 

esityksen vaiku-

tuksia. 
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omien tulkinta-

taitojensa kehit-

tämistarpeet 

niitä tarkoituk-

senmukaisia kä-

sitteitä käyttäen. 

  

  

T4 innostaa oppi-

lasta toimimaan 

kertovien, kuvaa-

vien ja kantaa ot-

tavien tekstien li-

säksi myös ohjaa-

vien ja pohtivien 

tekstien parissa, 

keskustelemaan 

niistä ja jaka-

maan kokemuk-

sia viestin-

täympäristöissä 

eri tavoin 

S2 Oppilas oppii va-

litsemaan, käyt-

tämään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan viittoma-

kielisiä kaunokir-

jallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Erilaisten teks-

tien parissa toi-

miminen ja koke-

musten jakami-

nen 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä eri muo-

doissaan. 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen 

uudenlaisia teks-

tejä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

yhtä yleisimmin 

käytössä olevaa 

viittomakielen 

merkintätapaa 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

Viittomakielen 

merkintätavan 

hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla viittoma-

kielen merkintä-

tavan mukaisia 

yksinkertaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa 

tuottaa viittoma-

kielen merkintä-

tavan mukaisia 

erityyppisiä teks-

tejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä, joissa 

käyttää viittoma-

kielen merkintä-

tapaa.  

 

Oppilas osaa  

Oppilas osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja 

tavoitteeseen so-

pivia viittomakie-

len merkintäta-

van mukaisia 

tekstejä.  
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tekstin tuotta-

jana. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai ke-

hittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muuta-

mia vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan. 

eritellä vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana ja pohtia, 

miten voi taito-

jaan kehittää. 

T6 rohkaista op-

pilasta monipuo-

listamaan ilmai-

suaan ja syventä-

mään tietoaan 

viittomakielen 

rakenteista, viit-

toman muodos-

tumisesta ja il-

maisutavoista 

S3 Oppilas vahvistaa 

viittomakielisen 

ilmaisun ja teks-

tin tuottamisen 

prosessejaan. 

Viittomakielinen 

ilmaisu 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

yksinkertaista 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä ja 

kiinnittää huo-

miota viittoma-

kielen yksinker-

taisiin rakenne-

piirteisiin. 

  

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä, 

joka on helposti 

ymmärrettävää 

ja sujuvaa.  

 

Oppilas tuntee 

viittomakielen 

yleisimmät ra-

kennepiirteet ja 

viittoman muo-

dostumisen sekä 

noudattaa pää-

osin viittomakie-

len merkintäta-

van keskeisiä 

käytänteitä teks-

tejä tuottaessaan 

ja muokatessaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

käyttää viittoma-

kielen erilaisia il-

maisutapoja mo-

nipuolisesti. 

 

Oppilas käyttää 

monipuolisia viit-

tomakielen lau-

seeseen liittyviä 

ilmiöitä ja kiinnit-

tää huomiota 

tekstin tyyliin. 
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T7 kannustaa op-

pilasta vakiinnut-

tamaan yksin ja 

yhteisöllisesti 

tehtävien moni-

muotoisten teks-

tien tuottamisen 

prosesseja erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

ja monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä tekijänoi-

keuksia ja eet-

tistä viestintää 

kunnioittaen  

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitojaan ja mo-

nipuolistaa läh-

teiden käyttöä ja 

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Tekstien tuotta-

minen ja sen pro-

sessin hallinta, 

eettinen viestintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen nähdyn poh-

jalta.  

 

Oppilas osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas merkit-

see lähteet asian-

mukaisella ta-

valla. 

  

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietouttaan 

kielen ilmiöistä, 

tunnistamaan 

kielen rekiste-

reitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä 

sekä ymmärtä-

mään kielellisten 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuut-

taan ja kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

nimetä muuta-

mia tavanomaisia 

viitotun kielen 

Oppilas osaa 

havainnoida 

tekstien ja kielen 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaih-

telua eri kielen-

käyttötilanteissa. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaalis-

ten valintojen 

Oppilas osaa 

analysoida teks-

tien, rekisterien 

ja tyylien piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valinto-

jen vaikutuksista 
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valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

sekä arki- ja yleis-

kielen eroja. 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

omassa viestin-

nässään. 

  

T9 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan suomalai-

sen viittomakie-

len kulttuuriseen 

ja kielelliseen 

monimuotoisuu-

teen ja ohjata 

häntä näkemään 

se voimavarana 

sekä auttaa oppi-

lasta pohtimaan 

viittomakielen 

merkitystä ja ase-

maa ja ymmärtä-

mään sen histo-

riaa tukien häntä 

viittomakielisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin muo-

dostamisessa 

S4 Oppilas tutustuu 

viittomakieliseen 

ja kulttuuriseen 

monimuotoisuu-

teen sekä viitto-

makielen ja kuu-

rojen kulttuurin 

historiaan ja ny-

kytilanteeseen 

sekä pohtii kielel-

lisen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

merkitystä. 

Viittomakielen  

merkityksen ja 

aseman hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

nimetä Suomessa 

käytetyt viitto-

makielet.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin 

viittomakielelle 

tyypillisen piir-

teen. 

 

Oppilas osaa ker-

toa oman äidin-

kielensä merki-

tyksestä itsel-

leen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

viittomakielelle 

tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla äidinkie-

len merkitystä 

yksilölle. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla viittoma-

kielten moni-

muotoisuutta ja 

niiden asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja ku-

vailla puhutun ja 

viitotun kielen 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteetteihin. 

  

Oppilas osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä suh-

teessa muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa 

pohtia äidinkie-

len käsitettä ja 

merkitystä iden-

titeettien raken-

tumisen kan-

nalta. 
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T10 rohkaista op-

pilasta avarta-

maan kulttuu-

rinäkemystään ja  

tutustumaan 

kulttuurin eri 

muotoihin ja ins-

tituutioihin sekä 

auttaa häntä 

pohtimaan kielen 

ja kulttuurin mer-

kitystä sekä 

omassa elämäs-

sään että yhteis-

kunnassa 

S4 Oppilas avartaa 

kulttuurinäke-

mystään tutustu-

malla kulttuurin 

eri muotoihin ja 

instituutioihin. 

Hän perehtyy 

viittomakieliseen 

kulttuuriin, viitto-

makielen eri 

käyttäjäryhmiin 

ja erilaisiin kom-

munikaatiome-

netelmiin. 

Kulttuurin ja sen 

eri muotojen 

tuntemus 

  

  

Oppilas osaa 

erottaa toisistaan 

kulttuurin eri 

muotoja ja tun-

tee jonkin kult-

tuuri-instituution 

nimeltä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin viit-

tomakielen käyt-

täjäryhmän. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla, miten eri 

kulttuurimuodot 

liittyvät eri kult-

tuuri-instituutioi-

hin.  

 

Oppilas osaa ni-

metä viittoma-

kielen käyttäjien 

eri ryhmät. 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurin 

monimuotoi-

suutta ja tuntee 

tärkeimmät kult-

tuuri-instituutiot. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla viittoma-

kielen käyttäjien 

ryhmiä ja erilaisia   

kommunikaatio-

menetelmiä. 

Oppilas osaa ana-

lysoida kulttuurin 

monimuotoi-

suutta yhteiskun-

nassa ja omassa 

elämässään. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida viittoma-

kielen käyttäjä-

ryhmien tilan-

netta yhteiskun-

nassa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suus vakiinnuttaa 

taitoaan käyttää 

tulkkauspalveluja 

ja toimia yhteis-

työssä viittoma-

kielen tulkin 

kanssa erilaisissa 

S5 Oppilas oppii ti-

laamaan tulk-

kauksen ja toimi-

maan tulkin 

kanssa erilaisissa 

tilanteissa. 

Tulkkauksen 

käyttötaidot 

Oppilas osaa 

käyttää tulkkaus-

palveluja ohja-

tusti. 

  

Oppilas osaa 

käyttää tulkkaus-

palveluja ja tun-

tee yksinkertaiset 

tulkkauskäytän-

teet. 

Oppilas osaa ti-

lata tulkkauksen 

itsenäisesti ja toi-

mia tulkin kanssa 

tavanomaisissa 

tilanteissa. 

Oppilas osaa 

tulkkaustoimin-

nan periaatteet 

ja käytänteet 

sekä huomioi ne 

omassa toimin-

nassaan. 
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asioimis-, opis-

kelu- ja kulttuuri-

tilanteissa 

T12 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan tekstimaa-

ilmaansa kohti 

jatko-opintoja ja 

yhteiskunnan 

kannalta keskei-

siä tekstejä sekä 

kehittämään eri 

tiedonalojen kie-

len hallintaa 

S5 Oppilas oppii et-

simään erityisesti 

viitottua tietoa 

monipuolisesti 

eri lähteistä sekä 

suunnittelemaan, 

jäsentämään ja 

arvioimaan omaa 

työskentelyään 

yksin ja ryh-

mässä. Hän oppii 

käyttämään viit-

tomakielen sana-

kirjaa, tutustuu 

viittomien kehi-

tykseen ja laajen-

taa eri tiedonalo-

jen viittomisto-

aan. 

Tekstimaailman 

laajentaminen, 

eri tiedonalojen 

kielen hallinta 

Oppilas osaa et-

siä tietoa tutuista 

lähteistä sekä 

pystyy suunnitte-

lemaan työsken-

telyään mallin 

mukaan. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa itselle 

uusista lähteistä 

sekä pystyy suun-

nittelemaan työs-

kentelyään ryh-

män jäsenenä. 

Oppilas osaa et-

siä tietoa eri läh-

teistä sekä pystyy 

itsenäisesti suun-

nittelemaan, jä-

sentämään ja ar-

vioimaan työs-

kentelyään. 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itse-

näisesti luotetta-

vista ja monipuo-

lisista lähteistä 

sekä pystyy aktii-

visesti suunnitte-

lemaan, jäsentä-

mään ja arvioi-

maan työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmän jäse-

nenä. 

 
7. luokka 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 
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Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä 
erilaisista vuorovaikutustilanteista mielipiteitä esit-
täen ja hyödyntäen toisten näkemyksiä sekä kykyään 
antaa ja vastaanottaa palautetta opastamalla häntä 
vastuullisuuteen eri kielenkäyttötilanteissa ja ohja-
ten tunnistamaan kielen kautta välittyviä arvoja ja 
asenteita 

S1 Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapaa sekä havaitse-
maan niiden kehittämiskohteita. 
 
Syvennetään monimuotoisia ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja asi-
oiden yhteyksien huomaamiseen liittyviä taitoja. 

L2 
L7 

T2 tarjota oppilaalle tilaisuuksia eritellä, ottaa kantaa 
ja suostutella sekä rohkaista häntä syventämään ym-
märrystään viestijänä kannustaen häntä ilmaisemaan 
itseään, osallistumaan ja vaikuttamaan myös erilaisia 
välineitä käyttäen 

S1 Harjoitellaan improvisaation perusasioita. 
 
Harjoitellaan toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta 
ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. 
 
Kiinnitetään huomiota viittomisen selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja viittomistoon. 
 
Harjoitellaan yleisön huomioon ottamista valmistellussa esityksessä sekä palautteen 
antamista ja ottamista. 

L1 
L4 
L6 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia 
esityksiä ja esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja 
kriittisesti auttaen häntä huomaamaan omien tulkin-
tataitojensa kehittämistarpeet 

S2 Tunnistetaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä. 
 
Tutkitaan kiinteiden ja produktiivisten viittomien sekä idiomien merkityksiä. 
 

L1 
L4 
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Harjoitellaan analysoimaan viittomakielen rakenteita, viittomien taipumista ja viitto-
mien merkityksiä.  
 
Tarkastellaan viittoman rakenteeseen ja kieliopillisiin prosesseihin liittyviä käsitteitä ja 
ilmiöitä. 

T4 innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaa-
vien ja kantaa ottavien lisäksi myös ohjaavien ja poh-
tivien tekstien parissa, keskustelemaan niistä ja jaka-
maan kokemuksia viestintäympäristöissä eri tavoin 

S2 Arvioidaan tiedon luotettavuutta ja pätevyyttä. L2 
L4 
L5 

Tekstien tuottaminen 
 

 

T5 ohjata oppilasta käyttämään yhtä yleisimmin käy-
tössä olevaa viittomakielen merkintätapaa 

S2 Harjoitellaan eri tekstilajeille ominaisia kielen piirteitä ja argumentointia. 
 
Tutustutaan viittomakielen merkintätapoihin. 

L1 

T6 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan 
ja syventämään tietoaan viittomakielen rakenteista, 
viittoman muodostumisesta ja ilmaisutavoista 

S3 Harjoitellaan tekstin rakennetta, aloitusta, juonen kehittelyä ja lopetusta. 
 
Tuotetaan monipuolisia fiktiivisiä ja ei fiktiivisiä tekstejä ja hyödynnetään kielen kuval-
lisuutta omissa esityksissä ja esitelmissä. 

L2 
L4 

T7 kannustaa oppilasta vakiinnuttamaan yksin ja yh-
teisöllisesti tehtävien monimuotoisten tekstien tuot-
tamisen prosesseja erilaisissa viestintäympäristöissä 
ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä tekijänoi-
keuksia ja eettistä viestintää kunnioittaen  

S3 Vakiinnutetaan oman tuotoksen luomisprosessia: ideointia, suunnittelua, luonnoste-
lua, viimeistelyä viittomista ja palautetta. 

L4 
L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T8 ohjata oppilasta syventämään tietouttaan kielen 
ilmiöistä, tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Tarkastellaan suomalaisen viittomakielen viittomistoa sekä tiedostetaan eri viittomien 
merkityssisällöt. 

L1 
L4 
L7 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisen viitto-
makielen kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoi-
suuteen ja ohjata häntä näkemään se voimavarana 

S4 Tutustutaan suomalaisen viittomakielen ja kuurojen kulttuurin historiaan ja nykytilan-
teeseen. 

L1 
L2 
L3 
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sekä auttaa oppilasta pohtimaan viittomakielen mer-
kitystä ja asemaa ja ymmärtämään sen historiaa tu-
kien oppilasta viittomakielisen ja kulttuurisen identi-
teetin muodostamisessa 

T10 rohkaista oppilasta avartamaan kulttuurinäke-
mystään, tutustumaan kulttuurin eri muotoihin ja 
instituutioihin sekä auttaa häntä pohtimaan kielen ja 
kulttuurin merkitystä sekä omassa elämässään että 
yhteiskunnassa 

S4 Tutustutaan viittomakielen eri käyttäjäryhmiin, esimerkiksi kuurosokeisiin ja kuurou-
tuneisiin sekä heidän kommunikaationsa erityispiirteisiin. 

L1 
L2 
L3 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
 

 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuttaa tai-
toaan käyttää tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä 
viittomakielen tulkin kanssa erilaisissa asioimis-, 
opiskelu- ja kulttuuritilanteissa 

S5 Monipuolistetaan tulkkipalvelun käyttöä. L2 
L3 
L7 

T12 ohjata oppilasta laajentamaan tekstimaail-
maansa kohti jatko-opintoja ja yhteiskunnan kan-
nalta keskeisiä tekstejä sekä kehittämään eri tie-
donalojen kielen hallintaa 

S5 Harjoitellaan viittomakielen sanakirjan käyttöä. 
 
Tutustutaan synonymiaan, homonymiaan, polysemiaan, kielen kuvallisuuteen, 
viittomien syntyyn ja muuttumiseen. 

L1 
L6 
L7 

 

 
 

 

8. luokka 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä 
erilaisista vuorovaikutustilanteista mielipiteitä esit-
täen ja hyödyntäen toisten näkemyksiä sekä kykyään 
antaa ja vastaanottaa palautetta opastamalla häntä 
vastuullisuuteen eri kielenkäyttötilanteissa ja ohja-
ten tunnistamaan kielen kautta välittyviä arvoja ja 
asenteita 

S1 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L2 
L7 

T2 tarjota oppilaalle tilaisuuksia eritellä, ottaa kantaa 
ja suostutella sekä rohkaista häntä syventämään ym-
märrystään viestijänä kannustaen häntä ilmaisemaan 
itseään, osallistumaan ja vaikuttamaan myös erilaisia 
välineitä käyttäen 

S1 Syvennetään draaman toimintamuodoin kykyä käyttää itsensä ilmaisemisessa viittomi-
sen ja kokonaisilmaisun keinoja. 
 
Harjoitellaan lukemaan ympäristön moninaisia kulttuurisia viestejä. 

L1 
L4 
L6 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia 
esityksiä ja esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja 
kriittisesti auttaen häntä huomaamaan omien tulkin-
tataitojensa kehittämistarpeet 

S2 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L1 
L4 

T4 innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaa-
vien ja kantaa ottavien lisäksi myös ohjaavien ja poh-
tivien tekstien parissa, keskustelemaan niistä ja jaka-
maan kokemuksia viestintäympäristöissä eri tavoin 

S2 Laajennetaan tekstien käyttötaitoja tutkimalla painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen 
median tekstejä, kuten verkkosivustoja ja viranomaistekstejä. 

L2 
L4 
L5 

Tekstien tuottaminen 
 

 

T5 ohjata oppilasta käyttämään yhtä yleisimmin käy-
tössä olevaa viittomakielen merkintätapaa 

S2 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L1 

T6 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan 
ja syventämään tietoaan viittomakielen rakenteista, 
viittoman muodostumisesta ja ilmaisutavoista 

S3 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L2 
L4 
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T7 kannustaa oppilasta vakiinnuttamaan yksin ja yh-
teisöllisesti tehtävien monimuotoisten tekstien tuot-
tamisen prosesseja erilaisissa viestintäympäristöissä 
ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä tekijänoi-
keuksia ja eettistä viestintää kunnioittaen  

S3 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L4 
L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T8 ohjata oppilasta syventämään tietouttaan kielen 
ilmiöistä, tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L1 
L4 
L7 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisen viitto-
makielen kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoi-
suuteen ja ohjata häntä näkemään se voimavarana 
sekä auttaa oppilasta pohtimaan viittomakielen mer-
kitystä ja asemaa ja ymmärtämään sen historiaa tu-
kien oppilasta viittomakielisen ja kulttuurisen identi-
teetin muodostamisessa 

S4 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L1 
L2 
L3 

T10 rohkaista oppilasta avartamaan kulttuurinäke-
mystään, tutustumaan kulttuurin eri muotoihin ja 
instituutioihin sekä auttaa häntä pohtimaan kielen ja 
kulttuurin merkitystä sekä omassa elämässään että 
yhteiskunnassa 

S4 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n tavoit-
teet ja sisällöt) 

L1 
L2 
L3 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
 

 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuttaa tai-
toaan käyttää tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä 
viittomakielen tulkin kanssa erilaisissa asioimis-, 
opiskelu- ja kulttuuritilanteissa 

S5 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n 
tavoitteet ja sisällöt) 

L2 
L3 
L7 

T12 ohjata oppilasta laajentamaan tekstimaail-
maansa kohti jatko-opintoja ja yhteiskunnan kan-
nalta keskeisiä tekstejä sekä kehittämään eri tie-
donalojen kielen hallintaa 

S5 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n 
tavoitteet ja sisällöt) 

L1 
L6 
L7 
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9. luokka 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä 
erilaisista vuorovaikutustilanteista mielipiteitä esit-
täen ja hyödyntäen toisten näkemyksiä sekä kykyään 
antaa ja vastaanottaa palautetta opastamalla häntä 
vastuullisuuteen eri kielenkäyttötilanteissa ja ohja-
ten tunnistamaan kielen kautta välittyviä arvoja ja 
asenteita 

S1 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L2 
L7 

T2 tarjota oppilaalle tilaisuuksia eritellä, ottaa kantaa 
ja suostutella sekä rohkaista häntä syventämään ym-
märrystään viestijänä kannustaen häntä ilmaisemaan 
itseään, osallistumaan ja vaikuttamaan myös erilaisia 
välineitä käyttäen 

S1 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L1 
L4 
L6 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia 
esityksiä ja esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja 

S2 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L1 
L4 
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kriittisesti auttaen häntä huomaamaan omien tulkin-
tataitojensa kehittämistarpeet 

T4 innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaa-
vien ja kantaa ottavien lisäksi myös ohjaavien ja poh-
tivien tekstien parissa, keskustelemaan niistä ja jaka-
maan kokemuksia viestintäympäristöissä eri tavoin 

S2 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L2 
L4 
L5 

Tekstien tuottaminen 
 

 

T5 ohjata oppilasta käyttämään yhtä yleisimmin käy-
tössä olevaa viittomakielen merkintätapaa 

S2 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L1 

T6 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan 
ja syventämään tietoaan viittomakielen rakenteista, 
viittoman muodostumisesta ja ilmaisutavoista 

S3 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L2 
L4 

T7 kannustaa oppilasta vakiinnuttamaan yksin ja yh-
teisöllisesti tehtävien monimuotoisten tekstien tuot-
tamisen prosesseja erilaisissa viestintäympäristöissä 
ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä tekijänoi-
keuksia ja eettistä viestintää kunnioittaen  

S3 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L4 
L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T8 ohjata oppilasta syventämään tietouttaan kielen 
ilmiöistä, tunnistamaan kielen rekistereitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L1 
L4 
L7 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisen viitto-
makielen kulttuuriseen ja kielelliseen monimuotoi-
suuteen ja ohjata häntä näkemään se voimavarana 
sekä auttaa oppilasta pohtimaan viittomakielen mer-
kitystä ja asemaa ja ymmärtämään sen historiaa tu-
kien oppilasta viittomakielisen ja kulttuurisen identi-
teetin muodostamisessa 

S4 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L1 
L2 
L3 

T10 rohkaista oppilasta avartamaan kulttuurinäke-
mystään, tutustumaan kulttuurin eri muotoihin ja 

S4 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n ta-
voitteet ja sisällöt) 

L1 
L2 



62 
 

instituutioihin sekä auttaa häntä pohtimaan kielen ja 
kulttuurin merkitystä sekä omassa elämässään että 
yhteiskunnassa 

L3 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
 

 

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuttaa tai-
toaan käyttää tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä 
viittomakielen tulkin kanssa erilaisissa asioimis-, 
opiskelu- ja kulttuuritilanteissa 

S5 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n 
tavoitteet ja sisällöt) 

L2 
L3 
L7 

T12 ohjata oppilasta laajentamaan tekstimaail-
maansa kohti jatko-opintoja ja yhteiskunnan kan-
nalta keskeisiä tekstejä sekä kehittämään eri tie-
donalojen kielen hallintaa 

S5 Syvennetään ja monipuolistetaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. (kts. 7. lk:n 
tavoitteet ja sisällöt) 

L1 
L6 
L7 

 

 

 

MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI 

 

Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, saamen, romanikielen ja viittomakielen lisäksi myös 

muuta opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan valitsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 

422/2012 8 §:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin 

suomen kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Opetuksen järjestäjä tai koulu laatii perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetus-

suunnitelman. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon 

oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan äidinkielen kehittymiselle.  

 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi 

koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.  
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Oppimäärän erityinen tehtävä 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan 

tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti1. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas 

osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, kou-

lutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota väli-

neitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjal-

lisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat 

oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoi-

maan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmär-

tämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun 

kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Ope-

tuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koske-

vista valinnoista2. Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle 

parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta3.  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole 

suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edelly-

tyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

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

                                                                 
1 Valtioneuvoston asetus 422/2012 
2 Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 
3 Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 
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Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain 

suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan 

oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja 

kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja 

tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisäl-

töjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyö-

dynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi 

siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja 

monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajenne-

taan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselli-

seen ja erittelevään lukemiseen. 

 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoittei-
siin liittyvät 
sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteel-
lisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun 
ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilantei-
den, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtä-
mistaitoja 

S1 L2, L4, L5 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja tai-
toaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja 
erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen 

S1 L2 

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

S2 L1, L2, L4 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti 
ja ryhmässä  

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

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

S3 L1, L2, L4 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen 
normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillis-
ten rakenteiden hallintaa 

S3 L2, L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnos-
tumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen 
rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtä-
mään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia 

S4 L4 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suo-
malaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maail-
mankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita 
toisiin teksteihin 

S4 L2 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja 
erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kult-
tuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien sa-
manlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta 

S4 L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä it-
sestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenop-
pijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppi-
mistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta 

S5 L1, L2, L7 
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T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään 
eri tiedonaloilla 

S5 L1, L4, L6 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, 
oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia it-
senäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L5, L6 

 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9  
 
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan 

siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavut-

tamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen 

pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toi-

mintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja 

pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun 

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

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä. 

  

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Teks-

tejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämi-

sen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoi-

tellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. 

Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanastoa, 

fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden 

hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti 

tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat. 
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, 

rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutus-

tutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuu-

risen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja 

omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arki-

kieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen 

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

 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti ja eetti-

sesti sekä vuoro-

vaikutussuhdetta 

rakentaen koulun 

S1 Oppilas kehittää 

taitoaan toimia 

tavoitteellisesti ja 

eettisesti sekä 

vuorovaikutus-

suhdetta raken-

taen kasvokkai-

sissa koulun ja 

Vuorovaikutus- 

suhteen rakenta-

minen 

Oppilas osallistuu 

ennakoitaviin 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin 

aktiivisesti kuun-

telemalla. 

 

Oppilas osallistuu 

suullisesti ja ra-

kentavalla tavalla 

koulun vuorovai-

kutustilanteisiin.  

Oppilas edistää 

omalla toiminnal-

laan vuorovaiku-

tuksen onnistu-

mista. 

 

 

Oppilas toimii 

vuorovaikutusti-

lanteissa aloit-

teellisesti ja so-

vittaa puhettaan 

tilanteen mu-

kaan. 
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ja yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

yhteiskunnan 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään muodollis-

ten puhetilantei-

den, opetuspu-

heen ja median 

puhuttujen teks-

tien ymmärtä-

mistaitoja 

S1 Oppilas syventää 

muodollisten pu-

hetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien ym-

märtämistaitoja. 

Ymmärtämistai-

dot vuorovaiku-

tustilanteissa  

 

Oppilas ymmär-

tää selkeästi ha-

vainnollistettuja 

puhuttuja arki-

kielisiä tekstejä. 

 

Oppilas ymmär-

tää puhuttuja ar-

kikielisiä tekstejä 

ja selvittää niiden 

merkityksiä yh-

dessä muiden 

kanssa.  

Oppilas ymmär-

tää pääkohdat 

opetuspuheesta 

ja tuttuja aiheita 

käsittelevistä me-

dian puhutuista 

teksteistä.   

 

Oppilas erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspuheesta 

ja median puhu-

tuista teksteistä 

sekä arvioi kuule-

maansa.  

 

Oppilas pystyy 

vastaanottamaan 

tietoa muodolli-

sissa puhetilan-

teissa.  

T3 kannustaa op-

pilasta kehittä-

mään esiintymis-

taitojaan ja taito-

aan ilmaista itse-

ään erilaisissa ti-

lanteissa tavoit-

teellisesti ja eri-

laisia ilmaisukei-

noja hyödyntäen 

S1 Oppilas kehittää 

esiintymistaito-

jaan ja taitoaan 

ilmaista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoitteel-

lisesti ja erilaisia 

ilmaisukeinoja 

hyödyntäen. 

Esiintymistaidot Oppilas ilmaisee 

itseään erilaisissa 

arkisissa tilan-

teissa tai kertoo 

jostakin omakoh-

taisesta aiheesta 

kielitaitonsa 

mahdollistamalla 

tavalla.  

 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää pu-

heenvuoron tai 

puhe-esityksen 

itselleen lähei-

sestä aiheesta.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään ymmär-

rettävästi. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää sel-

keän esityksen 

aiheesta, joka 

vaatii tiedonhan-

kintaa. 

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tilantee-

seen sopivalla ta-

valla. 

Oppilas valmiste-

lee ja pitää kohe-

rentin, sisällöl-

tään monipuoli-

sen ja havainnol-

lisen esityksen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään tavoit-
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Oppilas täyden-

tää kielitaitonsa 

rajoitteita muilla 

ilmaisun kei-

noilla. 

 teellisesti ja tar-

koituksenmukai-

sesti. 

Tekstien tulkitseminen  

T4 ohjata oppi-

lasta hyödyntä-

mään tekstila-

jitietoutta teks-

tien tulkinnassa, 

laajentamaan 

sana- ja käsiteva-

rantoaan, käyttä-

mään tehok-

kaasti lukustrate-

gioita ja päättele-

mään tekstin 

merkityksiä teks-

tuaalisten, sanas-

tollisten ja kie-

liopillisten vihjei-

den perusteella 

 

S2 Oppilas hyödyn-

tää tekstilajitie-

toutta puhuttu-

jen, kirjoitettujen 

ja monimediais-

ten tekstien tul-

kinnassa, laajen-

taa sana- ja käsi-

tevarantoaan, 

käyttää tehok-

kaasti lukemisen 

ja ymmärtämisen 

strategioita ja 

päättelee tekstin 

merkityksiä teks-

tuaalisten, sanas-

tollisten ja kie-

liopillisten vihjei-

den perusteella. 

 

Tekstilajitaidot 

puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediais-

ten tekstien tul-

kinnassa 

Oppilas ymmär-

tää, miksi tekstit 

eroavat toisis-

taan.  

 

Oppilas tunnistaa 

joitakin piirteitä 

tavallisimmista 

tekstilajeista.  

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

töä puutteelli-

sesti. 

Oppilas tunnistaa 

tavallisimpia 

tekstilajeja.  

 

Oppilas ymmär-

tää tuttuja aihe-

piirejä käsittele-

viä tekstejä ja 

hahmottaa teks-

tin kokonaisuu-

den.  

 

Oppilas selvittää 

avainsanat ym-

märtääkseen 

tekstin pääaja-

tuksen.  

 

Oppilas hyödyn-

tää tekstejä sana- 

Oppilas tunnistaa 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä.  

 

Oppilas laajentaa 

aktiivisesti sana- 

ja käsitevaranto-

aan lukemalla 

erilaisia tekstejä.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia strategioita 

tekstien tulkin-

nassa. 

 

Oppilas erittelee 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kie-

lellisiä piirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen.  

 

Oppilas kehittää 

sana- ja käsiteva-

rantoaan siten, 

että se riittää it-

senäiseen teks-

tien tulkintaan ja 

arviointiin. 
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ja käsitevaran-

tonsa laajentami-

sessa.  

 

T5 ohjata oppi-

lasta kriittiseen 

tekstien tulkin-

taan itsenäisesti 

ja ryhmässä 

 

 

S2 Oppilas harjaan-

tuu puhuttujen, 

kirjoitettujen ja 

monimediaisten 

tekstien kriitti-

seen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Puhuttujen, kir-

joitettujen ja mo-

nimediaisten 

tekstien tulkinta 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää yksin-

kertaisia, kielel-

tään konkreetti-

sia tekstejä tu-

tuissa tilanteissa.  

 

Oppilas esittää 

niistä kysymyksiä 

ja mielipiteitä yh-

dessä muiden 

kanssa ja itsenäi-

sesti. 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää ikä-

kauden mukaisia, 

myös abstrakteja 

tekstejä.  

 

Oppilas tekee 

teksteistä päätel-

miä ja esittää nii-

den sisällöstä pe-

rusteltuja mielipi-

teitä.   

 

 

Oppilas käyttää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan op-

pimisen resurs-

sina.  

 

Oppilas arvioi 

tekstejä ja tekee 

tekstistä päätel-

miä ja kriittisiä 

kysymyksiä.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että muut 

tekstit vaikutta-

vat tekstin tulkin-

taan. 

 

Oppilas arvioi 

tekstien vaiku-

tuskeinoja.  

 

Oppilas havain-

noi tekstien sel-

laisia merkityk-

siä, joita ei sa-

nota suoraan, ku-

ten tekstin aja-

tuskulkua, asen-

teita ja näkökul-

mia.  

 

Oppilas tulkitsee, 

miten muut teks-

tit vaikuttavat 

tekstin merkityk-

siin.  

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoa 

S3 Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuotta-

misessa 

Oppilas tuottaa 

rakenteeltaan, 

Oppilas suunnit-

telee ja tuottaa 

Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

Oppilas tuottaa 

itsenäisesti teks-
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suunnitella, tuot-

taa ja muokata 

tekstejä itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

sekä hyödyntä-

mään eri tekstila-

jeja omien teks-

tien malleina ja 

lähteinä 

muokkaa teks-

tejä. Hän käyttää 

kertovia, kuvaa-

via ja kantaaotta-

via tekstejä 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä. 

 kieleltään ja sisäl-

löltään yksinker-

taisia ja konk-

reettisia tekstejä 

itselleen tutuista 

aiheista. 

tekstejä eri aihe-

piireistä mallien 

avulla itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas ottaa 

vastaan pa-

lautetta teksteis-

tään.  

 

Oppilas tuottaa 

tekstilajiltaan 

tunnistettavia 

tekstejä, mutta 

tekstilajipiirtei-

den hyödyntämi-

nen on rajallista. 

muokkaa teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä mo-

nipuolisesti.  

 

Oppilas käyttää 

myös muita teks-

tejä omien teks-

tien lähteinä. 

T7 auttaa oppi-

lasta vakiinnutta-

maan kirjoitetun 

yleiskielen nor-

mien ja eri teksti-

lajeissa tarvitta-

van sanaston ja 

kieliopillisten ra-

kenteiden hallin-

taa 

S3 Oppilas noudat-

taa kirjoittamis-

saan teksteissä 

yleiskielen nor-

meja ja hyödyn-

tää tekstilajille 

tyypillistä sanas-

toa ja kieliopilli-

sia rakenteita. 

Hän sujuvoittaa 

Kirjoitetun kielen 

hallinta 

Oppilas kirjoittaa 

tekstejä tutuista 

aihepiireistä. 

Teksti voi olla 

epäkoherenttia, 

verrattain hanka-

lasti luettavaa ja 

sanastoltaan hy-

vin rajallista.  

 

Oppilas kirjoittaa 

ymmärrettäviä 

tekstejä kieliopil-

lisista puutteista 

huolimatta. Sa-

nasto voi olla 

vielä suppeaa. 

Kirjoitetun kielen 

Oppilas kirjoittaa 

koherentteja 

tekstejä ja käyt-

tää niissä tarkoi-

tuksenmukaista 

sanastoa ja ra-

kenteita. Kirjoite-

tun kielen nor-

Oppilas kirjoittaa 

sisällöllisesti ja 

kielellisesti moni-

puolisia tekstejä. 

Kirjoitetun kielen 

normien noudat-

taminen on va-

kiintunutta. 
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ja vahvistaa teks-

tien tuottamisen 

taitoaan käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

Oppilas osaa kir-

joittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

normien noudat-

taminen on hor-

juvaa. 

mien noudatta-

minen on melko 

vakiintunutta.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa sujuvasti 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä sekä 

auttaa oppilasta 

tunnistamaan 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä ja ymmär-

tämään kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia 

S4 Oppilas kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä. Hän tunnis-

taa kielen raken-

teita ja hyödyn-

tää muodollista 

ja epämuodol-

lista kieltä kielen-

käytön resurssina 

sekä kielen tyyli-

piirteitä ja sävyjä. 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

 

Oppilas tunnis-

taa, että kielen-

käyttö vaihtelee 

eri tilanteissa. 

  

Oppilas tunnistaa 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen 

eroja.  

 

Oppilas hahmot-

taa lauserajat ja 

tunnistaa verbin 

lauseen keskuk-

sena. 

Oppilas pohtii 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden merkityk-

siä yhdessä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas tunnistaa 

muodollisen ja 

epämuodollisen 

kielenkäytön ja 

eri tyylien välisiä 

eroja.  

 

Oppilas havain-

noi ja erittelee 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä sekä 

niiden merkityk-

siä tarkoituksen-

mukaisten käsit-

teiden avulla.  

 

Oppilas ymmär-

tää muodollisen 

ja epämuodolli-

sen kielenkäytön 

ja eri tyylien vai-

kutuksia.  

 

Oppilas tekee 

päätelmiä teks-

tien kielellisistä ja 

tekstuaalisista 

piirteistä.  

 

Oppilas hyödyn-

tää kielenkäytös-

sään muodollista 

ja epämuodol-

lista kieltä.  

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen vaiku-
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Oppilas osaa ja-

kaa lauseen ra-

kenneosiinsa. 

 

 

Oppilas ymmär-

tää kielellisten 

valintojen merki-

tyksiä ja seurauk-

sia. 

tuksen merkitys-

ten rakentumi-

seen tekstissä. 

T9 innostaa oppi-

lasta tutustu-

maan kirjallisuu-

den lajeihin, suo-

malaiseen kirjalli-

suuteen, sen his-

toriaan ja yhteyk-

siin maailmankir-

jallisuuteen sekä 

ohjata tunnista-

maan tekstin 

suhteita toisiin 

teksteihin 

S4 Oppilas lukee ja 

tulkitsee suo-

menkielistä kir-

jallisuutta, erityi-

sesti suomalaista 

nykykirjallisuutta. 

Hän tutustuu 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheisiin ja nii-

den yhteyksiin 

maailmankirjalli-

suuteen sekä ym-

märtää kirjalli-

suuden lajin ja 

muiden tekstien 

vaikutuksen te-

okseen. 

Kirjallisuuden ja 

sen vaiheiden 

tuntemus  

Oppilas lukee ly-

hyitä, helppota-

juisia suomenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia tekstejä.  

 

Oppilas erottaa 

fiktiivisen tekstin 

muista teks-

teistä.  

 

Oppilas hahmot-

taa, että eri ai-

koina on kirjoi-

tettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla 

tekstien välisiä 

yhteyksiä.  

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä ja kes-

kustelee lukuko-

kemuksestaan 

muiden kanssa.  

 

Oppilas on tutus-

tunut joihinkin 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheita edusta-

viin teksteihin.  

 

Oppilas tuntee 

joitakin kirjalli-

suuden lajeja ja 

kuvailee vähin-

tään yhtä niistä.  

 

Oppilas lukee 

suomenkielisiä 

kirjoja ja erittelee 

lukukokemus-

taan.  

 

Oppilas osaa ni-

metä suomalai-

sen kirjallisuuden 

päävaiheita. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä kirjallisuu-

den lajien piir-

teitä lukemas-

taan tekstistä. 

Oppilas lukee 

monipuolisesti 

suomenkielistä 

kirjallisuutta ja 

analysoi luke-

maansa keskus-

telemalla ja kir-

joittamalla.  

 

Oppilas tuntee 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheita ja niiden 

yhteyden eu-

rooppalaisiin vir-

tauksiin.  
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Oppilas tunnis-

taa, mihin lajiin 

teksti kuuluu.  

 

T10 auttaa oppi-

lasta avartamaan 

kulttuurinäke-

mystään, eritte-

lemään koulun ja 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

sekä tunnista-

maan kult- tuu-

rien samanlai-

suuksia ja erilais-

ten ilmiöiden 

kulttuurisidon-

naisuutta  

 

S4 Oppilas ymmär-

tää kielellisesti ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisen 

koulun ja yhteis-

kunnan merkityk-

sen. Hän tunnis-

taa kulttuurisia 

eroja ja saman-

kaltaisuuksia ja 

erilaisten ilmiöi-

den kulttuuri-

sidonnaisuutta. 

Kulttuurisen tie-

toisuuden kehit-

tyminen 

 

Oppilas tietää, 

että jokainen yh-

teiskunta on mo-

nikielinen ja kult-

tuurisesti moni-

muotoinen.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa kuvata 

kulttuurisia kyt-

köksiä omassa 

elämässään. 

 

Oppilas tunnistaa 

yksilön ja lähiym-

päristön monikie-

lisyyttä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas moni-

puolistaa kult-

tuurisia koke-

muksiaan ja osaa 

kertoa niistä. 

 

Oppilas erittelee 

yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä kulttuurisia 

kokemuksiaan. 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja siitä, 

että kulttuuri, yk-

silöiden toiminta 

ja erilaisten ryh-

mien muodostu-

minen vaikutta-

vat toisiinsa. 

Oppilas esittää 

näkemyksiä kie-

lellisen ja kult-

tuurisen moni-

muotoisuuden 

merkityksestä it-

selleen ja yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas osallistuu 

aktiivisesti yh-

teisten kulttuu-

risten kokemus-

ten luomiseen. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 ohjata oppi-

lasta vakiinnutta-

maan myönteistä 

S5 Oppilas vahvistaa 

myönteistä käsi-

tystä itsestään 

kielenoppijana ja 

Oman kielenop-

pimisen kehittä-

minen 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja kie-

lenoppimises-

taan ja omista 

Oppilas tunnistaa 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

Oppilas kehittää 

kielenoppimistai-

tojaan ja hyödyn-

Oppilas asettaa 

itselleen haas-

teellisia oppimis-

tavoitteita ja 
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käsitystä itses-

tään viestijänä, 

lukijana, tekstien 

tuottajana sekä 

kielenoppijana,  

näkemään ja ver-

taamaan erilaisia 

oppimistyylejä ja 

tapoja sekä oppi-

maan muilta 

kielen käyttäjänä. 

Hän vertailee ja 

hyödyntää erilai-

sia oppimisen ta-

poja itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

oppimisen ta-

voistaan. 

 

taan kielenoppi-

jana ja kielen 

käyttäjänä sekä 

asettaa itselleen 

oppimistavoit-

teita. 

tää monipuoli-

sesti ympäristö-

ään kielenoppi-

misen resurssina. 

 

edistää yhteistä 

oppimista. 

 

T12 ohjata oppi-

lasta havainnoi-

maan, miten 

kieltä käytetään 

eri tiedonaloilla 

S5 Oppilaan kieli-

taito kehittyy ar-

kikielestä kohti 

tiedonalojen 

kieltä. 

Abstraktin kielen 

rakentuminen 

Oppilas käsitte-

lee eri tiedonalo-

jen aiheita arki-

kielellä. 

 

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti melko 

vaativaa kieltä 

vahvan konteks-

tin tuen avulla. 

 

Oppilas ymmär-

tää ikätasolleen 

suunnattua kog-

nitiivisesti vaati-

vaa kieltä, mutta 

tarvitsee kon-

tekstin tukea. 

Oppilas tuntee 

abstraktin kielen 

keinoja ja käyttää 

niitä tekstien tul-

kinnassa. 

 

T13 kannustaa 

oppilasta kehittä-

mään tiedonhan-

kintataitoja sekä 

oman työskente-

lyn suunnittelua, 

jäsentämistä ja 

arviointia itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

S5 Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia tiedonhan-

kintakeinoja teki-

jänoikeuksia nou-

dattaen. Hän 

suunnittelee, jä-

sentää ja arvioi 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentämi-

nen ja arvioimi-

nen 

 

Oppilas etsii yk-

sittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

Oppilas etsii tie-

toa tutuista tai 

annetuista läh-

teistä, mutta kä-

sittelee tietoa 

toistaen.  

 

Oppilas etsii tie-

toa eri lähteistä 

sekä suunnitte-

lee, jäsentää ja 

arvioi työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä.  

 

Oppilas etsii ja 

yhdistelee moni-

puolisesti eri tie-

tolähteiden tie-

toa vertaillen ja 

tiedon luotetta-

vuutta arvioiden.  
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omaa työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä. 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

 

Oppilas suunnit-

telee ja arvioi 

työskentelyään 

vain vähän.  

Oppilas arvioi 

omaa työskente-

lyään.  

Oppilas tuo 

oman panok-

sensa yhteiseen 

työskentelyyn. 

 

Oppilas edistää 

tavoitteellisesti 

yhteistä työsken-

telyä. 

 

 

7. luokka 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia ta-
voitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta ra-
kentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilan-
teissa 

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kitey-
tyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, vahvis-
taminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen pu-
heeseen viittaaminen. 
 
Toimitaan koulun ja yhteiskunnan tuttavallisissa ja muodollisissa vuorovaikutustilan-
teissa tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen (esim. erilaiset 
keskustelut, neuvottelu, kokous, väittely, haastattelu). 
 

L1 
L2 
L4 
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Harjoitellaan argumentoimaan, selostamaan ja referoimaan. 
 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puheti-
lanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen teks-
tien ymmärtämistaitoja 

S1 Harjoitellaan muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen 

tekstien ymmärtämistaitoja. 

Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun 
mallina. 
 

L2 
L4 
L5 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaito-
jaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa 
tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen 

S1 Harjoitellaan valmistelemaan ja toteuttamaan itsenäisesti puhe-esityksiä. 
 
Kehitetään esiintymis- ja itseilmaisutaitoja erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja 
erilaisia kokonaisilmaisun keinoja hyödyntäen (esim. kehon, äänen ja tilan keinot). 
 
Harjoitellaan puhe-esityksen havainnollistamista. 
 

L2 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta 
tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja 
päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sa-
nastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella 

S2 Harjoitellaan tunnistamaan kertovia ja kuvaavia tekstejä ja erittelemään niiden kie-
lellisiä piirteitä. 
 
Tutustutaan erilaisten tekstien tavoitteisiin ja tarkoitusperiin. 
 
Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa lukemalla erilaisia opiskelun kannalta merkityk-
sellisiä tekstilajeja (esim. oppiaineiden tekstit, mediatekstit, kaunokirjallisuus). 
 
Tutustutaan eri teksti- ja kirjallisuudenlajien lukemiseen ja analysointiin soveltuviin 
lukustrategioihin. 
 

L1 
L2 
L4 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itse-
näisesti ja ryhmässä 

S2 Harjoitellaan tarkastelemaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vai-
kuttamiskeinojen kannalta (esim. näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asi-
oiden nimeämisen vaikutus tekstin tulkintaan). 
 

L1 
L2 
L4 
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Harjoitellaan erilaisten tekstien tulkintaa itsenäisesti ja ryhmässä (esim. luotetta-
vuus, tavoite, tehtävä, merkitys). 
 
Harjoitellaan tekemään tekstistä päätelmiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopil-
listen vihjeiden perusteella, ja tehdään tekstistä kysymyksiä. 
 
Harjoitellaan omien ja muiden kirjoittamien tekstien analysointia, palautteen antoa 
ja vastaanottamista. 
 

Tekstien tuottaminen 
 

 

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

S3 Harjoitellaan tuottamaan sekä itsenäisesti että ryhmässä erilaisia tekstejä, joissa 
hyödynnetään tietämystä kertovan ja kuvaavan tekstin tekstilajipiirteistä. 
 
Harjoitellaan kirjoittamisprosessin vaiheita (suunnittelu, tuotto, muokkaus) sekä eri-
laisten tietolähteiden käyttöä (esim. kriittisyys, eettisyys). 
 

L1 
L2 
L4 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleis-
kielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanas-
ton ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa 

S3 Harjoitellaan tuottamaan ymmärrettäviä ja yhtenäisiä tekstejä. 
 
Harjoitellaan kirjoitetun kielen perussääntöjä. 
 
Harjoitellaan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita. 
 
Harjoitellaan valitsemaan tekstiin sopivia ilmaisutapoja (esim. kielen rekisterit). 
 

L2 
L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tun-
nistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Havainnoidaan kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia (esim. nomini-, verbi- ja lause-
tyyppien tai analogian mallien avulla). 
 
Pohditaan tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden merkityksiä. 
 
Harjoitellaan kuvailemaan tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 

L4 
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Harjoitellaan tunnistamaan kielen tyylipiirteitä. 
 
Harjoitellaan havaitsemaan kielen eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja. 
 
Harjoitellaan tekemään päätelmiä kielen merkityksistä ja rakenteista (lauseenjäsen-
nys, modaalisuus, rektio) sekä kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn 
(esim. modaalisuus). 
 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajei-
hin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yh-
teyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnista-
maan tekstin suhteita toisiin teksteihin 

S4 Tutustutaan kirjallisuuden lajeihin. 
 
Luetaan oman ikäkauden kirjallisuutta. 
 

L2 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemys-
tään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikieli-
syyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnista-
maan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöi-
den kulttuurisidonnaisuutta 

S4 Pohditaan kulttuurin käsitettä ja sen ilmenemismuotoja. 
 
Hyödynnetään paikallista kulttuuritarjontaa. 
 
Tutustutaan koulun monikielisyyteen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. 
 
Tutustutaan kotikansainvälisyyteen (esim. juhlapäivät, tavat, ruokakulttuuri, pukeu-
tuminen ja musiikki) ja vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä 
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa. 
 
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat 
toisiinsa. 
 
Tutustutaan elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. 
 
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 
 

L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsi-
tystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana 
sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaa-
maan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan 
muilta 

S5 Pohditaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita viestijänä, lukijana, tekstien tuotta-
jana sekä kielenoppijana. 
 
Harjoitellaan asettamaan itselle oppimistavoitteita. 
 
Tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin. 
 
Jaetaan omaa osaamista ja opitaan muilta. 
 
Harjoitellaan hyödyntämään kielitaitoa opiskelussa. 
 

L1 
L2 
L7 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käy-
tetään eri tiedonaloilla 

S5 Tutustutaan eri tiedonalojen tapoihin käyttää kieltä. 
 
Harjoitellaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja. 
 
Vertaillaan arkikielen ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. 
 

L1 
L4 
L6 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankinta-
taitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä 
ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman op-
pimisen arvioinnissa. 
 
Kehitetään tiedonhankintataitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja 
arviointia itsenäisesti ja ryhmässä. 
 

L1 
L5 
L6 

 

 
 

8. luokka 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 

 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia ta-
voitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta ra-
kentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilan-
teissa 

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kitey-
tyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, mo-
daalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämi-
sen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. 
 
Toimitaan koulun ja yhteiskunnan tuttavallisissa ja muodollisissa vuorovaikutustilan-
teissa tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen (esim. erilaiset 
keskustelut, neuvottelu, kokous, väittely, haastattelu). 
 
Harjoitellaan argumentoimaan, selostamaan ja referoimaan. 
 

L1 
L2 
L4 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puheti-
lanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen teks-
tien ymmärtämistaitoja 

S1 Harjoitellaan muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen 
tekstien ymmärtämistaitoja. 
 
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun 
mallina. 
 

L2 
L4 
L5 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaito-
jaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa 
tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen 

S1 Valmistellaan ja toteutetaan itsenäisesti puhe-esityksiä. 
 
Kehitetään esiintymis- ja itseilmaisutaitoja erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja 
erilaisia kokonaisilmaisun keinoja hyödyntäen (esim. kehon, äänen ja tilan keinot). 
 
Harjoitellaan puhe-esityksen havainnollistamista. 

L2 
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Tekstien tulkitseminen 
 

 

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta 
tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja 
päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sa-
nastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella 

S2 Harjoitellaan tunnistamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja kantaa ottavia tekstejä ja 
erittelemään niiden kielellisiä piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 
 
Vertaillaan erilaisten tekstien tavoitteita ja tarkoitusperiä. 
 
Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa lukemalla erilaisia opiskelun ja yhteiskunnan 
kannalta merkityksellisiä tekstilajeja (esim. oppiaineiden tekstit, mediatekstit, kauno-
kirjallisuus). 
 
Harjoitellaan eri teksti- ja kirjallisuudenlajien lukemiseen ja analysointiin soveltuvia 
lukustrategioita. 
 

L1 
L2 
L4 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itse-
näisesti ja ryhmässä 

S2 Harjoitellaan tarkastelemaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vai-
kuttamiskeinojen kannalta (esim. näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asi-
oiden nimeämisen ja kielikuvien vaikutus tekstin tulkintaan). 
 
Harjoitellaan erilaisten tekstien kriittistä tulkintaa itsenäisesti ja ryhmässä (esim. luo-
tettavuus, tavoite, tehtävä, merkitys). 
 
Harjoitellaan tekemään tekstistä päätelmiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopil-
listen vihjeiden perusteella, ja tehdään tekstistä kriittisiä kysymyksiä. 
 
Harjoitellaan omien ja muiden kirjoittamien tekstien analysointia, palautteen antoa 
ja vastaanottamista. 
 

L1 
L2 
L4 
 

Tekstien tuottaminen 
 

 

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, 
tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

S3 Syvennetään taitoja tuottaa sekä itsenäisesti että ryhmässä erilaisia tekstejä, joissa 
hyödynnetään tietämystä kertovan, kuvaavan, ohjaavan ja kantaa ottavan tekstin 
tekstilajipiirteistä. 

L1 
L2 
L4 
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sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien 
malleina ja lähteinä 

 
Harjoitellaan kirjoittamisprosessin vaiheita (suunnittelu, tuotto, muokkaus) sekä eri-
laisten tietolähteiden käyttöä (esim. kriittisyys, eettisyys). 
 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleis-
kielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanas-
ton ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa 

S3 Harjoitellaan tuottamaan ymmärrettäviä ja yhtenäisiä tekstejä. 
 
Harjoitellaan kirjoitetun kielen perussääntöjä. 
 
Harjoitellaan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuoli-
sesti. 
 
Harjoitellaan valitsemaan tekstiin sopivia ilmaisutapoja (esim. kielen rekisterit). 
 

L2 
L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tun-
nistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Havainnoidaan kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia (esim. nomini-, verbi- ja lause-
tyyppien tai analogian mallien avulla). 
 
Pohditaan tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden merkityksiä. 
 
Harjoitellaan kuvailemaan tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 
 
Harjoitellaan tunnistamaan kielen tyylipiirteitä. 
 
Harjoitellaan havaitsemaan ja kuvailemaan kielen eri rekisterien ja tyylien välisiä 
eroja. 
 
Harjoitellaan tekemään päätelmiä kielen merkityksistä ja rakenteista (lauseenjäsen-
nys, modaalisuus, rektio) sekä kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn 
(esim. modaalisuus). 
 

L4 
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T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajei-
hin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yh-
teyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnista-
maan tekstin suhteita toisiin teksteihin 

S4 Tutustutaan kirjallisuuden lajeihin. 
 
Luetaan oman ikäkauden kirjallisuutta. 
 

L2 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemys-
tään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikieli-
syyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnista-
maan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöi-
den kulttuurisidonnaisuutta 

S4 Laajennetaan kulttuurikäsitystä. 
 
Hyödynnetään paikallista kulttuuritarjontaa.  
 
Tutustutaan koulun ja yhteiskunnan monikielisyyteen ja kulttuuriseen monimuotoi-
suuteen. 
 
Tutustutaan kotikansainvälisyyteen (esim. juhlapäivät, tavat, ruokakulttuuri, pukeu-
tuminen ja musiikki) ja vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä 
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa. 
 
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat 
toisiinsa. 
 
Tutustutaan elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. 
 
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 
 

L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
 

 

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsi-
tystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana 
sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaa-
maan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan 
muilta 

S5 Tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita viestijänä, lukijana, tekstien 
tuottajana sekä kielenoppijana. 
 
Osataan asettaa itselle oppimistavoitteita. 
 
Tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin. 
 
Jaetaan omaa osaamista ja opitaan muilta. 
 

L1 
L2 
L7 
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Harjoitellaan hyödyntämään kielitaitoa opiskelussa. 
 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käy-
tetään eri tiedonaloilla 

S5 Havainnoidaan, miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla. 
 
Vahvistetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja. 
 
Vertaillaan arkikielen ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. 
 

L1 
L4 
L6 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankinta-
taitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä 
ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman op-
pimisen arvioinnissa. 
 
Kehitetään tiedonhankintataitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja 
arviointia itsenäisesti ja ryhmässä. 
 

L1 
L5 
L6 

 

 

 

 

 

9. luokka 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia ta-
voitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta ra-
kentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilan-
teissa 

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kitey-
tyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, mo-
daalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämi-
sen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. 
 
Toimitaan koulun ja yhteiskunnan tuttavallisissa ja muodollisissa vuorovaikutustilan-
teissa tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen (esim. erilaiset 
keskustelut, neuvottelu, kokous, väittely, haastattelu). 
 
Argumentoidaan, selostetaan ja referoidaan. 
 

L1 
L2 
L4 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puheti-
lanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen teks-
tien ymmärtämistaitoja 

S1 Syvennetään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen 
tekstien ymmärtämistaitoja. 
 
Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun 
mallina. 
 

L2 
L4 
L5 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaito-
jaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa 
tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen 

S1 Valmistellaan ja toteutetaan itsenäisesti puhe-esityksiä. 
 
Kehitetään esiintymis- ja itseilmaisutaitoja erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja 
erilaisia kokonaisilmaisun keinoja hyödyntäen (esim. kehon, äänen ja tilan keinot). 
 
Harjoitellaan puhe-esityksen havainnollistamista. 
 

L2 

Tekstien tulkitseminen 
 

 

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta 
tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja 
päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sa-
nastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella 

S2 Tunnistetaan erilaisia tekstilajeja ja kuvaillaan kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa 
ottavan ja pohtivan tekstin piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 
 
Tarkastellaan tekstejä kriittisesti ja ymmärretään, että teksteillä on erilaisia tavoit-
teita ja tarkoitusperiä. 
 

L1 
L2 
L4 
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Syvennetään sana- ja käsitevarastoa lukemalla erilaisia opiskelun ja yhteiskunnan 
kannalta merkityksellisiä tekstilajeja (esim. oppiaineiden tekstit, mediatekstit, kauno-
kirjallisuus). 
 
Käytetään eri teksti- ja kirjallisuudenlajien lukemiseen ja analysointiin soveltuvia lu-
kustrategioita. 
 
Harjoitellaan kirjallisuuden tyylivirtausten tunnistamista. 
 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itse-
näisesti ja ryhmässä 

S2 Tarkastellaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeino-
jen kannalta (esim. näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeä-
misen, sekä kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). 
 
Tulkitaan kriittisesti erilaisia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä (esim. luotettavuus, ta-
voite, tehtävä, merkitys). 
 
Päätellään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjei-
den perusteella, ja tehdään tekstistä kriittisiä kysymyksiä. 
 
Analysoidaan omia ja muiden kirjoittamia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan 
palautetta. 
 

L1 
L2 
L4 
 

Tekstien tuottaminen 
 

 

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

S3 Tuotetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä erilaisia tekstejä, joissa hyödynnetään tie-
tämystä kertovan, kuvaavan, kantaa ottavan, ohjaavan ja pohtivan tekstin tekstilaji-
piirteistä. 
 
Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin vaiheita (suunnittelu, tuotto, muokkaus) sekä 
erilaisten tietolähteiden käyttöä (esim. kriittisyys, eettisyys). 
 

L1 
L2 
L4 
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T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleis-
kielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanas-
ton ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa 

S3 Opetellaan tuottamaan ymmärrettäviä ja yhtenäisiä tekstejä. 
 
Vakiinnutetaan kirjoitetun kielen perussääntöjä. 
 
Käytetään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (esim. infi-
niittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). 
 
Valitaan tekstiin sopivia ilmaisutapoja (esim. kielen rekisterit). 
 

L2 
L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
 

 

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tun-
nistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen 
merkityksiä ja seurauksia 

S4 Havainnoidaan kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia (esim. nomini-, verbi- ja lause-
tyyppien tai analogian mallien avulla). 
 
Pohditaan tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden merkityksiä. 
 
Kuvaillaan tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 
 
Tunnistetaan kielen tyylipiirteitä. 
 
Kuvaillaan kielen eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja. 
 

L4 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajei-
hin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yh-
teyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnista-
maan tekstin suhteita toisiin teksteihin 

S4 Opetellaan tuntemaan suomalaista kirjallisuutta ja sen tärkeimpiä vaiheita. 
 
Opetellaan tiedostamaan tekstien suhde toisiin teksteihin. 
 
Opetellaan ymmärtämään suomalaisen kirjallisuuden yhteys maailmankirjallisuu-
teen. 
 

L2 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemys-
tään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikieli-

S4 Kuvaillaan kulttuurin monimuotoisuutta, ja perustellaan yhteiskunnan monikielisyy-
den merkitystä. 
 
Hyödynnetään paikallista kulttuuritarjontaa. 

L2 
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syyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnista-
maan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöi-
den kulttuurisidonnaisuutta 

 
Eritellään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta. 
 
Tutustutaan kotikansainvälisyyteen (esim. juhlapäivät, tavat, ruokakulttuuri, pukeu-
tuminen ja musiikki) ja vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä 
vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa. 
 
Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin, ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat 
toisiinsa. 
 
Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. 
 
Tutustutaan elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. 
 
Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 
 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena    

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsi-
tystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana 
sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaa-
maan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan 
muilta 

S5 Opetellaan tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet viestijänä, lukijana, 
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana. 
 
Opetellaan asettamaan itselle oppimistavoitteita. 
 
Tunnistetaan ja vertaillaan erilaisia oppimistyylejä. 
 
Jaetaan omaa osaamista ja opitaan muilta. 
 
Opetellaan hyödyntämään kielitaitoa opiskelussa. 
 

L1 
L2  
L7 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käy-
tetään eri tiedonaloilla 

S5 Tunnistetaan eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. 
 
Vahvistetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja. 
 

L1 
L4  
L6 



90 
 

Vertaillaan arkikielen ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. 
 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankinta-
taitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä 
ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman op-
pimisen arvioinnissa. 
 
Etsitään tietoa monipuolisesti eri lähteistä, sekä suunnitellaan, jäsennetään ja arvioi-
daan omaa työskentelyä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. 
 

L1  
L5 
L6 

 

 

 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 

  

Suomi viittomakielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat viittomakieltä ja kirjallisuutta suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen ta-

voitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa 

vaadittavan kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viittomakielisessä yhteisössä. Opetussuunnitelma laaditaan ja 

opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus ja/tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arvi-

ointi määräytyy sen mukaan, kumman oppimäärän pohjalta suomi viittomakielisille - oppimäärä on laadittu. Opetussuunnitelman laadinnassa huomioidaan 

oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä perheen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 

 

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI  

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se 

koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se 

vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä 

teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyt-

tävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa 

tarvittavaa tietoa eri kielillä. 
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Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalais-

ten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden 

yhteistyötä. 

OISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET  

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä on toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin 

vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-oppimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-

oppimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eripituisia kielten oppimääriä. 

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: ruotsin ja suomen pitkä eli A-oppimäärä, ruotsin ja suomen keski-

pitkä eli B1-oppimäärä äidinkielenomainen ruotsi ja suomi. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja saamen pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä 

eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräkuvausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kieli-

kohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Englantiin on laadittu vain A-oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin 

B1- tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty kehittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppa-

laisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä 

laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, FINSKA) 

 
Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajatte-

lutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa 

myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 
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Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman 

kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden 

puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuk-

sella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia ai-

heita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luo-

daan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luonte-

van mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja 

aktiiviseen vaikuttamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada 

tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien 

valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnite-

tään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 
 

RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosi-

luokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen 

moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja 

tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

 

Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedon-

hakuun ruotsin kielellä eri oppiaineissa. 

 
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
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Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

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

S1 L1, L2 

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmanku-
vaa 

S1 L2, L5 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukai-
suuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

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

S2 L1, L3, L7 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kieli-
taitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväi-
siä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

S3 L4 

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

S3 L4 

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

S3 L2, L6 

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

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoi-
tusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös kes-
keisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L4, L3, L5 

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan ruotsin-

kielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen 

opiskelussa. Perehdytään yksilön kielellisiin oikeuksiin. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien 

hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta 

ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelä-

mässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teks-

teistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.  

 

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

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö 

sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen 

toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 
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yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

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

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opis-

kelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoit-

teet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin 
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kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta 

ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia ruotsin kan-

salliskielen ase-

maan liittyviä il-

miöitä sekä an-

taa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyä 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan ruot-

sin kansalliskie-

len asemaan liit-

tyviä ilmiöitä. 

Hän oppii tunte-

maan Pohjois-

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii kehittä-

mään kulttuurien 

Kansalliskielten 

asemaan ja poh-

joismaiseen kieli- 

ja kulttuuriympä-

ristöön liittyvien 

kysymysten huo-

maaminen ja 

kulttuurien väli-

nen toimintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä 

Suomessa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisiä asi-

oita ruotsin kie-

len asemasta kan-

salliskielenä.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

asemasta kansal-

liskielenä ja jois-

takin siihen liitty-

vistä ilmiöistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa 

pohtia ruotsin 

kielen asemaa 

kansalliskielenä 

ja siihen liittyviä 

ilmiöitä.  
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välistä toiminta-

kykyään. 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin Poh-

joismaiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja.  

      

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ver-

tailla Pohjoismai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa 

vertailla ja poh-

tia kulttuurisia 

piirteitä vuoro-

vaikutuksessa. 

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään kiinnosta-

via ruotsinkielisiä 

toimintaympäris-

töjä ja sisältöjä, 

jotka laajentavat 

oppilaan maail-

mankuvaa 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka laa-

jentavat maail-

mankuvaa. 

Maailmankansa-

laisen taitojen ke-

hittyminen ruot-

sin taitoa hyödyn-

tämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

ruotsin kieltä. 

Oppilas osaa ni-

metä ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

Oppilas osaa ver-

tailla ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

 

 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsinkielisiä 

aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä 

omaa oppimis-

taan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 
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ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

 

 

Hän oppii käyttä-

mään ruotsin kie-

len kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kieli-

taitonsa kehittä-

miseen. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee ja 

osaa käyttää 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä kielitaitonsa 

kehittämiseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan 

oppimistaan it-

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimisen 

reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

itselle sopivia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia ruotsin kieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia ruotsin 

kieltä. 
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senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti.  

tapojen hahmot-

taminen 

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

vuorovaikutuk-

sessa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

 

T5 tukea oppi-

laan itsenäi-

syyttä ja taitoa 

soveltaa luovasti 

kielitaitoaan 

sekä kehittää jat-

kuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 
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T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

teita sekä toimi-

maan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloit-

teellisesti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan 

aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mieli-

piteitään melko 

vaivattomasti 

monenlaisissa jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Hän oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.   

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko usein 

ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppa-

nin ilmaisuja 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nässä eri vai-

heissa ja osaa 

varmistaa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 
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omassa viestin-

nässään. 

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki).  

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä.  

T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään kult-

tuurisesti sopivaa 

kieltä viestintäti-

lanteissa. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopivuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteliaita 

tervehdyksiä ja 

puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 
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Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1  

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata oppilasta 

käyttämään tul-

kinnassa päätte-

lytaitoa ja kes-

keisen sisällön 

ymmärtämistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanas-

toa sisältävästä, 

ennakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana.  

 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen ja ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1  Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 
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T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja kirjoi-

tusta aihepiirejä 

laajentaen ja 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittamaan yk-

sinkertaisia vies-

tejä ja ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut ymmärrettä-

västi. 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa 

helposti enna-

koitavan perus-

sanaston ja mo-

nia keskeisimpiä 

rakenteita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 
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7. luokka 

RUOTSIN KIELI, A2 

 

 
 

 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

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

S1 Huomioidaan Turun asema kaksikielisenä kaupunkina historiallisesti ja nyky-
ajassa. 
 
Pohditaan Suomen kaksikielisyyttä ja vähemmistökielen merkitystä yksilölle. 
 
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa oppilastalöytämään kiinnostavia ruotsinkie-
lisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maa-
ilmankuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan erilaisia ruotsin kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua ruotsin kielellä 
vähäiselläkin kielitaidolla. 
 
Huomioidaan esimerkiksi kaksikielisen Turun tarjoamat mahdollisuudet ruotsin 
kielen käyttöön monenlaisissa tilanteissa myös koulun ulkopuolella. 
 

L2 
L5 
 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon kä-
sitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden opiske-
lussa sekä vertaillaan ruotsia ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L4 
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan op-
pimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen. 

S2 Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielenopiskelutaitoja, harjoitellaan oppima-
teriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista ja ryhmittelyä. 
 
Asetetaan omia opiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja. 
 
Opetellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 
L7 

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

S2 Pohditaan, mihin ruotsin kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia joka-
päiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloit-
teellisesti 

S3 Opetellaan keskustelemaan ruotsin kielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin liitty-
vistä aiheista. 
 
Opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta ja viestinnän erilaisia 
keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin sekä tun-
temattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 

L4 

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

 Harjoitellaan ruotsinkielisen maailman sosiaalisia taitoja ja tiedonvaihtoa. L2 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia teks-
tejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan 
tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön ymmärtämistä 
 

S3 
 

Harjoitellaan päättelyä, ymmärtämistä ja tulkintaa sekä sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä, kuten kertovista ja kuvaavista 
teksteistä. 
 
Harjoitellaan päättelemään tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä 
ottaen huomioon, että ruotsi on yksi germaanisista kielistä. 

L4 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

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

S3 Tutustutaan ja osallistutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäka-
navien kautta. 
 
Opiskellaan perussanastoa ja keskeisimpiä rakenteita. 
 
Opetellaan soveltamaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L3 
L4 
L5 

 

 

 

8. luokka 

RUOTSIN KIELI, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

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

S1 Tutustutaan tarkemmin Suomen ruotsinkielisiin alueisiin ja eri Pohjoismaihin 
sekä niitä yhdistäviin arvoihin. Saadaan myös kuva siitä, miten pohjoismaiset 
kielet eroavat toisistaan ja mikä niitä yhdistää. 
 
Opetellaan etsimään tietoa netistä, myös pohjoismaisilla kielillä. Tarjotaan mah-
dollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
 

L1 
L2 



107 
 

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsin-
kielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan edelleen ruotsin kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua ruotsin kielellä 
vähäiselläkin kielitaidolla. 
 
Etsitään mahdollisuuksia käyttää ruotsia erilaisissa oppimisympäristöissä, mah-
dollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. 
 

L2 
L5 
 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon kä-
sitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden opiskelussa sekä 
vertaillaan ruotsia ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L4 
 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan op-
pimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen. 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kielenopiskelutaitoja.  
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämään sitä. 
 
Asetetaan omia opiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä toi-
mitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 
L7 

T5 tukea oppilaanitsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun 
valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmot-
tamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin ruotsin kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia joka-
päiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloit-
teellisesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaita kiinnostavista 
aiheista eri viestintäkanavia hyödyntäen. 
 
Harjoitellaan aloitteellisuutta vuorovaikutustilanteissa. 
 

L4 
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T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vai-
heissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen vies-
tin sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnostuksen 
kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

L4 

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

 Harjoitellaan ruotsinkielen tyypillisiä suullisia ja kirjallisia viestintäkeinoja sekä 
mielipiteiden ja asenteiden asianmukaista ilmaisua. 

L2 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia teks-
tejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan 
tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 
 

Harjoitellaan päättelyä, ymmärtämistä ja tulkintaa sekä sanastoa ja rakenteita 
monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä, kuten kertovista ja kuvaavista 
teksteistä. 
 
Harjoitellaan päättelemään tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä 
ottaen huomioon, että ruotsi on yksi germaanisista kielistä. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

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

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Laajennetaan sanastoa ja rakenteiden tuntemusta. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauk-
sissa. 
 

L3 
L4 
L5 
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9. luokka 

RUOTSIN KIELI, A2 

 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

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

S1 Opetellaan etsimään tietoa netistä, myös pohjoismaisilla kielillä.  
 
Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
 
Pohditaan, miten ruotsin kielen taidosta voi hyötyä omassa arjessa ja tulevaisuu-
dessa.  
 
Tutustutaan Turun tarjoamiin kaksikielisiin mahdollisuuksiin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa oppilastalöytämään kiinnostavia ruotsinkie-
lisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maa-
ilmankuvaa 

S1 Pohditaan, miten ruotsin kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ym-
päristössä. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua vähäiselläkin 
kielitaidolla. 

L2 
L5 
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon kä-
sitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia ruotsin kielen opiske-
lussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 
 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntä-
mään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan op-
pimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen. 

S2 Syvennetään kielenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Harjaannutaan luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia opiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä toi-
mitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 
 

L1 
L3 
L7 

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

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Käytetään oppimateriaaleja monipuolisesti, hahmotetaan kokonaisuuksia, ryh-
mitellään, haetaan tietoja ja arvioidaan tiedon luotettavuutta. 
 
Pohditaan, mihin ruotsin kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella ja perus-
koulun päätyttyä. 
 
Tutkitaan Turussa ja muualla Suomessa olevia ruotsinkielisiä jatkokoulutusmah-
dollisuuksia. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia joka-
päiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloit-
teellisesti 

S3 Harjoitellaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviä vuorovaikutustilanteita. 
 
Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä 
sekä keskustellaan kiinnostavista ja omalle ikätasolle sopivista ajankohtaisista ai-
heista, työelämästä ja toisen asteen opiskelusta. 
 
Harjaannutaan aloitteellisuuteen vuorovaikutustilanteissa. 
 

L4 
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T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vai-
heissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen vies-
tin sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 

L4 

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

 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä vuorovaikutustilanteita kulttuuriset nä-
kökohdat huomioon ottaen arkipäiväisessä asioinnissa. 
 
Opetellaan kohteliasta keskustelua tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestin-
tärutiineja käyttäen. 
 

L2 
L6 

Kehittyväkielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia teks-
tejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan 
tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 
 

Harjoitellaan päättelytaitoa monenlaisten kirjallisten ja suullisten tekstien ym-
märtämisessä ja tulkinnassa. 
 
Harjoitellaan päättelemään tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä 
ottaen huomioon, että ruotsi on yksi germaanisista kielistä. 

L4 

Kehittyväkielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

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

S3 Tutustutaan ja osallistutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäka-
navien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Laajennetaan sanastoa ja rakenteiden käyttöä ja sovelletaan ääntämisen sään-
töjä. 

L3 
L4 
L5 
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Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärä 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärälle 

asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoit-

teiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan 
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osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodos-

tetaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman 

osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn 

arviointi sisältyy äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.2 ja B2.1 

välitasoksi B1.2/B2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia ruotsin kan-

salliskielen ase-

maan liittyviä ar-

voja ja ilmiöitä 

sekä vahvistaa 

oppilaan taitoa ja 

halukkuutta toi-

mia monikieli-

sissä ja -kulttuu-

risissa ympäris-

töissä  

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan ruot-

sin kielen ase-

man kansalliskie-

lenä sekä siihen 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä. Hän op-

pii tuntemaan 

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 

Oppilas oppii toi-

mimaan moni-

Kansalliskielten 

asemaan liittyvät 

ilmiöt, pohjois-

maiseen kieli- ja 

kulttuuriympäris-

töön liittyvien ky-

symysten huo-

maaminen ja 

kulttuurien väli-

nen toimintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisiä asi-

oita ruotsin kie-

len asemasta 

kansalliskielenä.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

 Oppilas osaa 

kertoa ruotsin 

kielen asemasta 

kansalliskielenä 

ja joistakin sii-

hen liittyvistä il-

miöistä.  

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa. 

  

Oppilas osaa 

pohtia ruotsin 

kielen asemaa 

kansalliskielenä 

sekä siihen liitty-

viä arvoja ja ilmi-

öitä. 
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kielisissä ja -kult-

tuurisissa ympä-

ristöissä. 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin Poh-

joismaiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja.   

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia 

ruotsin kielellä. 

 

 

 

 Oppilas osaa 

vertailla Pohjois-

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.   

 

Oppilas osaa 

kertoa tavoista 

toimia ruotsin 

kielellä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia  

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja 

elämänmuotoja.    

 

Oppilas osaa 

vertailla ja poh-

tia tapoja toimia 

ruotsin kielellä.  

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään mahdolli-

suuksia käyttää 

ruotsin kieltä eri-

laisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä  

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään taito-

aan käyttää ruot-

sin kieltä moni-

puolisesti erilai-

sissa yhteisöissä 

ja toimintaympä-

ristöissä. 

Kielitaidon hyö-

dyntäminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin yhtei-

söistä ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi hyö-

dyntää ruotsin 

kielen taitoaan.  

Oppilas osaa ni-

metä yhteisöjä ja 

toimintaympäris-

töjä, joissa voi 

hyödyntää ruot-

sin kielen taito-

aan.  

Oppilas osaa ku-

vailla, miten 

ruotsin kielen 

taitoa voi hyö-

dyntää ruotsin-

kielisissä yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsin kielen 

taitoaan ruotsin-

kielisissä yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

Kielellinen päät-

tely 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

 Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista 

ja soveltaa niitä.  
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kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

 

muihin kieliin.  

Hän oppii käyttä-

mään ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sissa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja nii-

den käytöstä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

siitä, miten sama 

asia ilmaistaan 

ruotsissa ja jos-

sakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen.  

 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia ruot-

sin kieltä ja arvi-

oimaan oppimis-

taan itsenäisesti 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Hän 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia ruotsin kieltä. 

   

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia ruotsin 

kieltä. 
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ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta myöntei-

seen vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on vies-

tin välittyminen 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä it-

selleen tehok-

kaimmat. Oppilas 

oppii tapoja toi-

mia vuorovaiku-

tuksessa raken-

tavasti. 

tapojen hahmot-

taminen 

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

  

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäisyyttä 

soveltaa luovasti 

kielitaitoaan ja 

jatkuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan eri tilan-

teissa itsenäisesti 

myös koulun 

päätyttyä. Hän 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyt-

tyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

 

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 
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T6 rohkaista op-

pilasta toimi-

maan monissa 

erilaisissa viestin-

tätilanteissa, 

joissa aiheet voi-

vat olla jo melko 

vaativia 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloit-

teellisesti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mie-

lipiteitään melko 

vaivattomasti jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 

 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

viestintään 

melko vaivatto-

masti myös jois-

sakin vaativam-

missa viestintäti-

lanteissa kuten 

viestittäessä 

ajankohtaisesta 

tapahtumasta. 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

viestintään 

melko vaivatto-

masti myös uu-

sissa ja vaativam-

missa viestintäti-

lanteissa. 

  

T7 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan puheen-

vuoron ottamista 

ja keskusteluun 

tai kirjalliseen 

viestintään liitty-

mistä sekä neu-

vottelemaan 

merkityksestä 

 

 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Hän oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään turvautuen 

harvemmin ei-

kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen.  

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen ja käyt-

tämään tuttua ai-

hetta käsittele-

vässä vuorovai-

kutustilanteessa 

käyttäen sopivaa 

ilmausta.  

 

Oppilas pystyy 

korjaamaan vää-

rinymmärryksiä 

melko luonte-

vasti ja neuvotte-

lemaan myös 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

myös mutkikkai-

den asioiden ja 

käsitteiden mer-

kityksestä. 

 

 Oppilas pystyy 

tarkkailemaan 

omaa ymmärtä-

mistään ja vies-

tintäänsä sekä 

korjaamaan kiel-

tään. 
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kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä. 

melko mutkikkai-

den asioiden 

merkityksestä. 

 T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

viestinnän muo-

dollisuusastee-

seen, harjoittele-

maan viestintää 

käyttäen erilaisia 

tekstilajeja 

 (kuten blogit, 

haastattelut) 

sekä ottamaan 

viestinnässä huo-

mioon kulttuu-

rienvälisen vuo-

rovaikutustaidon 

vaatimukset 

 

S3 Oppilas oppii 

viestimään tilan-

teeseen sopivalla 

tavalla. Hän oppii 

käyttämään kult-

tuurisesti sopi-

vaa kieltä viestin-

tätilanteissa. 

. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelu-

muotoja sekä 

osaa esittää koh-

teliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdo-

tuksia ja anteek-

sipyyntöjä ja vas-

tata niihin. 

 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää erilaisiin 

tarkoituksiin 

kieltä, joka ei ole 

liian tuttavallista 

eikä liian muo-

dollista.  

 

Oppilas tuntee 

tärkeimmät koh-

teliaisuussäännöt 

ja toimii niiden 

mukaisesti.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

Oppilas osaa 

käyttää erilaisiin 

tarkoituksiin 

kieltä, joka ei ole 

liian tuttavallista 

eikä liian muo-

dollista. 

 

Oppilas pyrkii il-

maisemaan aja-

tuksiaan asian-

mukaisesti ja 

viestintäkumppa-

nia kunnioittaen 

ottaen huomioon 

erilaisten tilan-

teiden asettamat 

vaatimukset.   
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risiin käytäntei-

siin liittyviä näkö-

kohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

 T9 tarjota oppi-

laalle ja etsiä yh-

dessä oppilaiden 

kanssa monipuo-

lisia ja merkityk-

sellisiä tekstejä, 

jotka edellyttävät 

päättelyä ja eri-

laisia tekstinym-

märtämisstrate-

gioita 

  

 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan pu-

huttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä. 

Hän oppii teks-

tien ymmärtä-

misstrategioita.  

 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä 

puheesta tai 

yleistajuisesta 

kirjoitetusta 

tekstistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä.  

 

Oppilas ymmär-

tää selväpiir-

teistä asiatietoa 

sisältävää pu-

hetta tutuista tai 

melko yleisistä 

aiheista ja selviää 

myös jonkin ver-

ran päättelyä 

vaativista teks-

teistä. 

 

 Oppilas ymmär-

tää pääkohdat ja 

tärkeimmät yksi-

tyiskohdat ympä-

rillään käytävästä 

laajemmasta 

muodollisesta tai 

Oppilas ymmär-

tää asiallisesti ja 

kielellisesti 

kompleksista pu-

hetta tai kirjoi-

tettua tekstiä.  

 

Oppilas pystyy 

seuraamaan laa-

jaa puhetta ja 

monimutkaista 

argumentointia 

sekä ilmaise-

maan kuulemas-

taan pääkohdat. 

 

 Oppilas ymmär-

tää suuren osan 

ympärillään käy-

dystä keskuste-

lusta.  
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Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana.  

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

epämuodolli-

sesta keskuste-

lusta. 

 

Oppilas ymmär-

tää monenlaisia 

kirjoitettuja teks-

tejä, jotka voivat 

käsitellä myös 

abstrakteja ai-

heita ja joissa on 

tosiasioita, asen-

teita ja mielipi-

teitä 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

  

Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 

B1.2/B2.1 

 T10 ohjata oppi-

lasta tuotta-

maan, tulkitse-

maan ja jaka-

maan tekstejä 

melko vaativista 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

tekstilajien moni-

puolisuuteen 

(myös pienet esi-

telmät, mielipi-

dekirjoitukset, 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

myös hiukan yk-

sityiskohtia eri-

laisista jokapäi-

väiseen elämään 

liittyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai ku-

vitteellisista ai-

heista.  

 

Oppilas osaa ker-

toa tavallisista, 

konkreeteista ai-

heista kuvaillen, 

eritellen ja ver-

taillen.  

 

Oppilas ilmaisee 

itseään suhteelli-

sen vaivatto-

masti ja pystyy 

kirjoittamaan 

henkilökohtaisia 

Oppilas ilmaisee 

itseään suhteelli-

sen vaivatto-

masti ja pystyy 

kirjoittamaan 

henkilökohtaisia 

ja julkisempiakin 

viestejä sekä il-

maisemaan aja-

tuksiaan myös 

joistakin kuvit-

teellisista ai-

heista. 
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tarinat), raken-

teiden monipuo-

lisuuteen ja hy-

vään hallintaan.   

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas käyttää 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa.  

ja julkisempiakin 

viestejä ja ilmai-

semaan ajatuksi-

aan myös joista-

kin kuvitteelli-

sista aiheista.  

 

Oppilas käyttää 

kohtalaisen laa-

jaa sanastoa ja 

tavallisia 

idiomeja sekä 

monenlaisia ra-

kenteita ja mut-

kikkaitakin lau-

seita.   

 

Oppilas hallitsee 

ääntämisen pe-

russäännöt muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa.  

 

Oppilas pystyy 

osallistumaan 

myös melko 

muodollisiin kes-

kusteluihin. 
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RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 - 9  

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosi-

luokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen 

moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja 

tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäris-
töön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin 

S1 L2, L5 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukai-
suuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan it-
senäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 L1 

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

S2 L2, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäka-
navia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 L4 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L2, L4 
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T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyt-
töön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L2, L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itse-
ään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuo-
toista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen 
huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleelli-
simpiin rakenteisiin 

S3 L4, L5 

 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin 

ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä ver-

rataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja 

ruotsin kielen opiskelussa. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla ta-

valla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja roh-

kaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta 

ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelä-

mässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilan-

teita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  
 
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö 

sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa 
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käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon 

omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuu-

teen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mah-

dollista. 

 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  
 
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opis-

kelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan op-

pimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen ar-

viointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle asetetut tavoit-

teet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 

asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin 
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kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättö-

arvosanaan. 
 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi 
A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan pohjois-

maiseen kieliym-

päristöön sekä 

Pohjoismaita yh-

distäviin arvoihin 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan suo-

menruotsalaista 

ja pohjoismaista 

kieliympäristöä 

sekä suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

Pohjoismaisen 

kieli- ja kulttuu-

riympäristön 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä suo-

Oppilas osaa ni-

metä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Oppilas tietää, 

että ruotsia pu-

hutaan eri tavoin 

Suomessa ja 

Ruotsissa. 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kie-

lestä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin Suo-

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin Suo-

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 
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Hän oppii tunte-

maan Pohjois-

maita yhdistäviä 

arvoja.  

menruotsalai-

sista ja pohjois-

maisista kulttuu-

reista ja elämän-

muodoista.  

 

Oppilas osaa ker-

toa suomenruot-

salaisista ja poh-

joismaisista kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

 

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 

ruotsin kielen eri-

tyispiirteistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

ruotsin kielen eri-

tyispiirteistä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

T2 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sin kielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

ruotsissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ruotsin kielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

ruotsin kielen 
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Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan op-

pimistaan itse-

näisesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Hän 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää itselle so-

pivia yleisimpiä 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää itselle so-

pivia keskeisim-

piä kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

Oppilas osaa 

käyttää itselle so-

pivia monipuoli-

sia tapoja oppia 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  
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vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

T4 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

huomaamaan 

mahdollisuuksia 

käyttää ruotsin 

kieltä omassa 

elämässään sekä 

käyttämään 

ruotsia rohkeasti 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa ja 

koulun ulkopuo-

lella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

ruotsin kieltä 

omassa elämäs-

sään.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään ruot-

sia erilaisissa ti-

lanteissa kou-

lussa ja koulun 

ulkopuolella.  

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää ruotsin 

kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

ruotsin kielen tai-

toa.  

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän 

voi käyttää ruot-

sin kielen taito-

aan myös koulun 

ulkopuolella ja 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka ruot-

sin kielen taitoa 

voi hyödyntää 

omassa elämässä 

koulun ulkopuo-

lella ja koulun 

päätyttyä. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T5 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjal-

lista vuorovaiku-

tusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

 

 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 
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ja rutiininomai-

sesta viestintäti-

lanteesta. 

viestintäkumppa-

niin.   

  

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T6 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, netti). 

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja. 

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

 

 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tar-

vitsee vain satun-

naisesti apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauk-

sin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa melko usein 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa jonkin ver-

ran viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 
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T7 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas selviytyy 

joistakin lyhyistä 

sosiaalisista tilan-

teista ja osaa 

käyttää joitakin 

kohteliaita ter-

vehdyksiä ja pu-

huttelumuotoja 

sekä esittää esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T8 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä hi-

dasta puhetta si-

sältäviä tekstejä. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 
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kirjoitusmerk-

kejä. 

  

  

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.   

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T9 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista erilaisista 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

myös ääntämi-

seen ja tekstin si-

sällön kannalta 

oleellisimpiin ra-

kenteisiin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

 

 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa kes-

keistä perussa-

nastoa ja raken-

teita.  

 



132 
 

sanoja ja sanon-

toja. 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia.  

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi. 

 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissa kuin har-

joitelluissa il-

mauksissa. 

  

 

 
 

 

7. luokka 

RUOTSIN KIELI, B1 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kie-
liympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin 

S1 Tutustutaan Pohjoismaiden karttaan, pohjoismaisten kielten levinneisyyteen sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin tekijöihin. 
 
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. 
 

L2 
L5 
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T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Verrataan ruotsin kieltä aiemmin opiskeltuihin kieliin. 
 
Tutustutaan ruotsin kielen keskeisimpiin kielitiedon käsitteisiin. 
 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 

S2 Tutustutaan tehokkaisiin ja monipuolisiin opiskelustrategioihin käyttäen myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan opiskelutapoja ja omaa op-
pimista. 
 
Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita rohkaisten monipuoliseen kielen 
käyttöön erilaisissa tilanteissa mm. pari- ja ryhmätöiden sekä draaman avulla. 
 

L1 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata op-
pilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilan-
teissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

S2 Huomataan kaksikielisen Turun tarjoamat mahdollisuudet ruotsin kielen käyttöön 
monenlaisissa tilanteissa myös koulun ulkopuolella. 
 
Harjoitellaan erilaisia arkipäivän tilanteita esim. dialogein ja draaman avulla. 
 

L2 
L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta 

S3 Harjoitellaan erilaisia arkipäivän tilanteita esim. dialogein ja draaman avulla. 
 
Luetaan ja kirjoitetaan erilaisia arkipäivän viestejä sekä kiinnostavia ja ajankohtai-
sia tekstejä. 
 

L4 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Harjoitellaan monenlaista viestintää apukeinoja käyttäen. 
 
Harjoitellaan vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisemista vähäiselläkin kielitaidolla. 
 

L2 
L4 



134 
 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Harjoitellaan ruotsin kielen yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
maisuja arkipäivän tilanteissa. 

L2 
L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

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

S3 Tulkitaan erilaisia, lyhyitä oppilaan taitotasolle sopivia, oppilaan elämänpiiriin liit-
tyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä apukeinoihin tukeutuen. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista ai-
heista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja teks-
tin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan lyhyitä ilmauksia, keskeistä sanastoa sekä perustason lauseraken-
teita puhumalla ja kirjoittamalla. 
 
Kiinnitetään huomiota ääntämiseen. 
 

L4 
L5 

 

 

 

8. luokka 

RUOTSIN KIELI, B1 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kie-
liympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin 

S1 Tutustutaan tarkemmin eri Pohjoismaihin ja niitä yhdistäviin arvoihin. 
 
Tutkitaan, miten pohjoismaiset kielet eroavat toisistaan ja mikä niitä yhdistää. 

L2 
L5 
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Opetellaan etsimään tietoa netistä myös pohjoismaisilla kielillä. 
 
Etsitään mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Opetellaan tekemään havaintojen perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen sään-
nönmukaisuuksista ja soveltamaan niitä. 
 
Havainnoidaan, miten asioita ilmaistaan muissa kielissä. 
 
Käytetään ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 
 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 

S2 Harjoitellaan itsenäistä ja pitkäjänteistä työskentelyä ja käytetään kriittiseen tie-
donhankintaan ohjaavia työtapoja. 
 
Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, käytetään monipuolisia oppimateriaa-
leja ja saadaan mahdollisuuksia erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön. 
 

L1 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata op-
pilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilan-
teissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

S2 Saadaan mahdollisuuksia käyttää ruotsia erilaisissa oppimisympäristöissä, mah-
dollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. 
 
Harjoitellaan mm. kannanottoa ja mielipiteen ilmaisua ruotsiksi eri viestintäka-
navia hyödyntäen. 
 

L2 
L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta 

S3 Harjoitellaan mm. kannanottoa ja mielipiteen ilmaisua ruotsiksi ajankohtaisista ja 
kiinnostavista aiheista eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

L4 
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T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Opetellaan erilaisin vuorovaikutusharjoituksin reagoimaan tutuissa viestintätilan-
teissa sanallisten ilmausten lisäksi myös esim. elein ja ilmein sekä pyytämään sel-
vennystä tai toistoa keskustelukumppanilta. 
 

L2 
L4 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Harjoitellaan käyttämään ruotsin kielen yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmaisuja rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

L2 
L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

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

S3 Harjoitellaan löytämään tarvittava tieto lyhyestä tekstistä tai hitaasta puheesta. L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista ai-
heista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja teks-
tin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Syvennetään taitoa käyttää lyhyitä ilmauksia, keskeistä sanastoa sekä perustason 
lauserakenteita omassa puheessa ja kirjoituksessa. 
 
Opetellaan kertomaan arkisista ja itselle tärkeistä asioista ja kirjoittamaan yksin-
kertaisia viestejä. 
 
Harjoitellaan ääntämistä. 
 

L4 
L5 
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9. luokka 

RUOTSIN KIELI, B1 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kie-
liympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin 

S1 Tutustutaan tarkemmin eri Pohjoismaihin ja niitä yhdistäviin arvoihin. 
 
Tutkitaan, miten pohjoismaiset kielet eroavat toisistaan ja mikä niitä yhdistää. 
 
Opetellaan etsimään tietoa netistä myös pohjoismaisilla kielillä. 
 
Etsitään mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
 

L2 
L5 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Opetellaan tekemään havaintojen perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen sään-
nönmukaisuuksista ja soveltamaan niitä. 
 
Havainnoidaan, miten asioita ilmaistaan muissa kielissä. 
 
Käytetään ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 
 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot  



138 
 

 

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 

S2 Vahvistetaan itsenäisen ja pitkäjänteisen ruotsin opiskelun taitoja. 
 
Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankin-
taan ohjaavia työtapoja. 
 

L1 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia 
käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata op-
pilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilan-
teissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

S2 Huomataan, että Turussa, kuten muuallakin Suomessa on myös ruotsinkielisiä jat-
kokoulutusmahdollisuuksia. 
 
Harjoitellaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviä vuorovaikutustilanteita esim. 
dialogein ja draaman avulla. 
 

L2 
L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta 

S3 Harjoitellaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä 
tulkitaan ja kirjoitetaan niihin liittyviä tekstejä eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

L4 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Opetellaan erilaisin vuorovaikutusharjoituksin reagoimaan tutuissa viestintätilan-
teissa sanallisten ilmausten lisäksi myös esim. elein ja ilmein sekä pyytämään sel-
vennystä tai toistoa keskustelukumppanilta. 
 

L2 
L4 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Huomataan kohteliaan kielenkäytön ja vuorovaikutustaitojen merkitys jatko-opin-
noissa ja työelämässä. 

L2 
L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

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

S3 Harjoitellaan yksinkertaisten, tuttua sanastoa ja sanontoja sisältävien tekstien ja 
hitaan puheen ymmärtämistä asiayhteyden tukemana. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
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T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista ai-
heista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja teks-
tin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan omista jatko-opintosuunnitelmista kertomista sekä ohjataan oppi-
laita keskustelemaan arkisista aiheista. 
 
Kirjoitetaan lyhyitä tekstejä, jotka käsittelevät arjen ajankohtaisia aiheita (esim. 
opinnot ja työ tulevaisuudessa sekä ympäristön tila). 
 

L4 
L5 

 

 

 

15.4.3 VIERAAT KIELET  
 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta kos-

kevassa osuudessa. 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajatte-

lutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa 

myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja 

kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia 

kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla 

oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä 

vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuk-

sia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden 
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toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikutta-

miseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada 

tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien 

valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnite-

tään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

 

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 

3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninai-

suuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen 

mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

 

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon ope-

tuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.  

 

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonha-

kuun englannin kielellä eri oppiaineissa. 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   



141 
 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja vari-
antteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä  

S1 L1, L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä 
ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoitu-
vasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukai-
suuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 L1, L3 

Kielenopiskelutaidot   

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

S2 L1, L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaito-
aan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia  

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlai-
sista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista ai-
heista, joissa käsitellään myös mielipiteitä  

S3 L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaa-
tiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä 

S3 L4, L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piir-
teitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlai-
sia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä 
erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategi-
oita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitet-
tua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityk-
sellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuoli-
suuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen 

S3 L5, L6 

 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. 

Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa eng-

lanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten väli-

sessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuk-

sien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren 

toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuor-

ten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen 

levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikutta-

vista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö 

sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen 

toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 

yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

Englantia käytetään aina kun se on mahdollista. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opis-

kelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille. 

Vieraat kielet 

Englanti, A-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 
 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunni-

telmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut eng-

lannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määri-

tellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonais-
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arviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-

reissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 

hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi 

B1.1/B1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia englannin 

asemaan ja vari-

antteihin liittyviä 

ilmiöitä ja arvoja 

sekä antaa oppi-

laalle valmiuksia 

kehittää kulttuu-

rienvälistä toi-

mintakykyään 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan eng-

lannin kielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa eng-

lantia puhutaan. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista.  

Oppilas osaa ker-

toa, missä eng-

lantia puhutaan 

ja että sitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

      

Oppilas osaa ker-

toa englannin 

asemasta maail-

mankielenä. 

  

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

Oppilas osaa 

pohtia englannin 

asemaa maail-

mankielenä ja sii-

hen liittyviä ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 
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kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

 

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään kiinnosta-

via englanninkie-

lisiä sisältöjä ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka laa-

jentavat käsi-

tystä globalisoi-

tuvasta maail-

masta ja siinä 

toimimisen mah-

dollisuuksista 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

ninkielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka laajentavat 

käsitystä globali-

soituvasta maail-

masta. 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittäminen 

englannin kieltä 

hyödyntämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

englannin kieltä.  

Oppilas osaa ni-

metä englannin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla englannin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan  

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää englanninkie-

lisiä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä omaa oppi-

mistaan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia englan-

nin kielessä on ja  

miten samoja 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuksia 

ja vertailemaan 

englannin kieltä 

muihin kieliin.  

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuk-

sista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

englannin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 
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asioita ilmais-

taan muissa kie-

lissä, sekä käyt-

tämään kielitie-

don käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena 

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan eng-

lannissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä englan-

nin kielen kielitie-

don käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen.  

asia ilmaistaan 

englannissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan englannissa 

ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

englannin kielen 

keskeisiä kielitie-

don käsitteitä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia eng-

lantia ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia englannin 

kieltä. 
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ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

viestin välittymi-

nen 

den kanssa. Op-

pilas oppii käyt-

tämään erilaisia 

tapoja oppia kie-

liä ja löytää niistä 

itselleen tehok-

kaimmat. Oppilas 

oppii tapoja toi-

mia vuorovaiku-

tuksessa rakenta-

vasti. 

tapojen hahmot-

taminen 

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

vuorovaikutuk-

sessa.  

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää englannin 

kielen taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

englannin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää englannin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää eng-

lannin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 

 

Taitotaso B1.1 

 

Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T6 rohkaista op-

pilasta osallistu-

maan keskuste-

luihin monenlai-

sista oppilaiden 

ikätasolle ja elä-

mänkokemuk-

seen sopivista ai-

heista, joissa kä-

sitellään myös 

mielipiteitä 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista ja 

pystyy enene-

vässä määrin ole-

maan aloitteelli-

nen viestintäti-

lanteessa. 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

melko vaivatto-

masti jokapäiväi-

sissä viestintäti-

lanteissa.  

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

myös joissakin 

vaativammissa ti-

lanteissa, kuten 

keskusteltaessa 

ajankohtaisesta 

tapahtumasta. 

T7 tukea oppi-

laan aloitteelli-

suutta viestin-

nässä, kompen-

saatiokeinojen 

käytössä ja mer-

kitysneuvottelun 

käymisessä 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aloitteelli-

nen vuorovaiku-

tustilanteissa. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja. 

  

Oppilas osaa rea-

goida suppein 

sanallisin ilmauk-

sin, pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani 

ymmärtänyt vies-

tin, sekä kiertää 

tai korvata tunte-

mattoman sanan 

tai muotoilla 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen tuttua 

aihetta käsittele-

vässä vuorovai-

kutustilanteessa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin, 

korjata väärinym-

märryksiä sekä 
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dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin 

usein. 

nystä silloin täl-

löin. 

 

Oppilas käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

viestinsä uudel-

leen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä. 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen.  

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ja melko mutkik-

kaidenkin il-

mauksien merki-

tyksistä. 

T8 auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan viestinnän 

kulttuurisia piir-

teitä ja tukea op-

pilaiden rakenta-

vaa kulttuurien-

välistä viestintää 

S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

viestinnän kult-

tuurisia piirteitä. 

Hän oppii käyttä-

mään kieltä kult-

tuurien välisessä 

viestinnässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen.  

 

Oppilas pystyy 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt 

ja osaa kiinnittää 

huomiota kielen-

käytön muodolli-

suuteen.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

risia käytänteitä. 
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keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia kuulla ja 

lukea monenlai-

sia itselleen mer-

kityksellisiä yleis-

kielisiä ja yleista-

juisia tekstejä 

erilaisista läh-

teistä sekä tul-

kita niitä käyt-

täen erilaisia 

strategioita 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas pystyy 

seuraamaan 

hyvin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen sekä ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä 

ja ymmärtää yh-

teiseen koke-

mukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

useita yksityis-

kohtia hieman 

vaativammasta 

normaalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta teks-

tistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 
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Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä.  

 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T10 ohjata oppi-

lasta tuottamaan 

sekä puhuttua 

että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin ylei-

sistä ja itselleen 

merkityksellisistä 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

rakenteiden mo-

nipuolisuuteen 

ja ohjaten hy-

vään ääntämi-

seen 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen englannin 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa ra-

jallisen 

määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

myös hiukan yk-

sityiskohtia erilai-

sista jokapäiväi-

seen elämään liit-

tyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai 

kuvitteellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

useita yksityis-

kohtia erilaisista 

jokapäiväiseen 

elämään liitty-

vistä itseään kiin-

nostavista todel-

lisista tai kuvit-

teellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä yleisiä fraa-

seja ja idiomeja. 
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sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa useita ään-

tämisen perus-

sääntöjä muissa-

kin kuin harjoitel-

luissa ilmauk-

sissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

 

 

7. luokka 

ENGLANTI, A1 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja 
variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä 

S1 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, joissa englanti 
on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Tutustutaan niiden maiden kulttuureihin, joissa englanti on valtakielenä. 
 

L1 
L2 
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T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsi-
tystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista 

S1 Tutustutaan lingua franca -käsitteeseen ja tutkitaan ja havainnoidaan englannin 
kielen erilaisia variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua englanniksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakentei-
den opiskelussa sekä vertailemaan englantia ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh-
jata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja ryh-
mittelyä. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kie-
litaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S1 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitellaan yläkoulussa 
tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista ja ryhmittelyä. 
 
Tutkitaan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin mo-
nenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä 

S3 Keskustellaan englannin kielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä aiheista. 
 
Ilmaistaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 

L4 
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T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käy-
misessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin 
uudelleenmuotoilua. 
 

L4 
L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuuri-
sia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvä-
listä viestintää 

S3 Harjoitellaan englanninkielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. tervehtiminen ja 
kohteliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea mo-
nenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleista-
juisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyt-
täen erilaisia strategioita 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä, 
kuten kertovista ja kuvaavista. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 

L4 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kir-
joitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itsel-
leen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota ra-
kenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntä-
miseen 

S3 Tutustutaan ja osallistutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäkanavien 
kautta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 

 

 

 

 

 



155 
 

8. luokka 

ENGLANTI, A1 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja 
variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä 

S1 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä maista, 
joissa englanti on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Perehdytään englanninkielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin ja tyypillisiin 
idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsi-
tystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista 

S1 Syvennetään lingua franca -käsitettä ja tutkitaan englannin kielen erilaisia variant-
teja esim. hakemalla, arvioimalla ja tuottamalla erilaisia tekstityyppejä. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua englanniksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden opiskelussa sekä ver-
tailemaan englantia ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot 
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh-
jata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämistä. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kie-
litaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S1 Syvennetään aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin mo-
nenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä 

S3 Vaihdetaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti kiinnostavista aiheista. 
 
Huomioidaan englannin kielen asema maailmankielenä. 
 
Opetellaan omatoimisuutta kielen käytössä. 
 

L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käy-
misessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin 
uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnos-
tuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

L4 
L6 
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T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuuri-
sia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvä-
listä viestintää 

S3 Harjoitellaan englannin kielen tyypillisiä suullisia viestintäkeinoja. L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea mo-
nenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleista-
juisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyt-
täen erilaisia strategioita 

S3 Syvennetään sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista kerto-
vista ja kuvaavista teksteistä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 

L4 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kir-
joitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itsel-
leen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota ra-
kenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntä-
miseen 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 
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9. luokka 

ENGLANTI, A1 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja 
variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä 

S1 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan englannin kielen eri variantteja ja käyttä-
mään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsi-
tystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista 

S1 Ymmärretään englanninkielisen maailman kulttuurien kirjo. 
 
Pohditaan, miten englannin kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ym-
päristössä.   
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua vähäiselläkin kieli-
taidolla. 
 

L1 
L2 
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia englannin kielen opiske-
lussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh-
jata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Keskitytään luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kie-
litaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S1 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Huomataan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella ja peruskoulun 
päätyttyä. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin mo-
nenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä sekä 
keskustellaan itseä kiinnostavista, ajankohtaisista aiheista, työelämästä ja toisen 
asteen opiskelusta. 
 
Tutustutaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
 

L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käy-
misessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 

L4 
L6 
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Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin 
uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuuri-
sia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvä-
listä viestintää 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä arkipäiväisiä vuorovaikutustilanteita ot-
taen huomioon kulttuuriset näkökohdat. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea mo-
nenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleista-
juisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyt-
täen erilaisia strategioita 

S3 Harjoitellaan lukemaan ja kuuntelemaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 

L4 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kir-
joitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itsel-
leen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota ra-
kenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntä-
miseen 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. cv, työhakemus 
ja mainos). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 
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7. luokka 

ENGLANTI, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan 
ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppi-
laalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toiminta-
kykyä 

S1 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, joissa englanti 
on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Tutustutaan niiden maiden kulttuureihin, joissa englanti on valtakielenä. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsi-
tystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista 

S1 Tutustutaan lingua franca -käsitteeseen ja tutkitaan ja havainnoidaan englannin 
kielen erilaisia variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua englanniksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 
 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännön-
mukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asi-
oita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kieli-
tiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakentei-
den opiskelussa sekä vertailemaan englantia ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot 
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh-
jata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja ryh-
mittelyä. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuk-
sia 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitellaan yläkoulussa 
tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista ja ryhmittelyä. 
 
Huomataan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkoke-
mukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös 
mielipiteitä 

S3 Keskustellaan englannin kielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä aiheista. 
 
Ilmaistaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 

L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun 
käymisessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin 
uudelleenmuotoilua. 
 

L4 
L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuuri-
sia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurien-
välistä viestintää 

S3 Harjoitellaan englanninkielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. tervehtiminen ja 
kohteliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
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T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea 
monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja 
yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita 
niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä, 
kuten kertovista ja kuvaavista. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että 
kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja it-
selleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota 
rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ään-
tämiseen 

S3 Tutustutaan ja osallistutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäkanavien 
kautta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 

 

 

 

8. luokka 

ENGLANTI, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
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T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan 
ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppi-
laalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toiminta-
kykyä 

S1 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä maista, 
joissa englanti on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Perehdytään englanninkielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin ja tyypillisiin 
idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsi-
tystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista 

S1 Syvennetään lingua franca -käsitettä ja tutkitaan englannin kielen erilaisia variant-
teja esim. hakemalla, arvioimalla ja tuottamalla erilaisia tekstityyppejä. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua englanniksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 
 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännön-
mukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asi-
oita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kieli-
tiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden opiskelussa sekä ver-
tailemaan englantia ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh-
jata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämistä. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuk-
sia 

S2 Syvennetään aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Huomataan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkoke-
mukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös 
mielipiteitä 

S3 Vaihdetaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti kiinnostavista aiheista. 
 
Huomioidaan englannin kielen asema maailmankielenä. 
 
Opetellaan omatoimisuutta kielen käytössä. 
 

L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun 
käymisessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin 
uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnos-
tuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

L4 
L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuuri-
sia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurien-
välistä viestintää 

S3 Harjoitellaan edelleen englannin kielen tyypillisiä suullisia viestintäkeinoja. L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea 
monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja 
yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita 
niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 Syvennetään sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista kerto-
vista ja kuvaavista teksteistä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että 
kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja it-
selleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota 
rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ään-
tämiseen 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 

 

 

9. luokka 

ENGLANTI, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan 
ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppi-
laalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toiminta-
kykyä 

S1 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan englannin kielen eri variantteja ja käyttä-
mään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 
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T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä 
sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsi-
tystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen 
mahdollisuuksista 

S1 Ymmärretään englanninkielisen maailman kulttuurien kirjo. 
 
Pohditaan, miten englannin kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ym-
päristössä.  
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua vähäiselläkin kieli-
taidolla. 
 

L1 
L2 
 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännön-
mukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asi-
oita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kieli-
tiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia englannin kielen opiske-
lussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioi-
maan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä oh-
jata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Keskitytään luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuk-
sia 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Huomataan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella ja peruskoulun 
päätyttyä. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
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T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkoke-
mukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös 
mielipiteitä 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä sekä 
keskustellaan itseä kiinnostavista, ajankohtaisista aiheista, työelämästä ja toisen 
asteen opiskelusta. 
 
Tutustutaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
 

L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun 
käymisessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin 
uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 

L4 
L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuuri-
sia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurien-
välistä viestintää 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä arkipäiväisiä vuorovaikutustilanteita kult-
tuuriset näkökohdat huomioon ottaen. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea 
monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja 
yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita 
niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 Harjoitellaan lukemaan ja kuuntelemaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että 
kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja it-
selleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota 
rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ään-
tämiseen 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. cv, työhakemus 
ja mainos). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 

L5 
L6 
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Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema glo-
baalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

 

 

 

MUU VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea op-

pilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. 

Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle anne-

taan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä 

 

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kielikohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii 

tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusope-

tuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. 

Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kan-

sainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). 

 

Vieraan kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedon-

hakuun kyseisellä kielellä eri oppiaineissa. 
 

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 
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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 L1, L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimin-
taympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukai-
suuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

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

S2 L1, L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kieli-
taitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksi-
aan  

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväi-
siä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

S3 L4 

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

S3 L4, L6 

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

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, 
myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja oh-
jata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

S3 L4 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoi-
tusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L5, L6 

 
Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. 

Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, 

jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.  

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien 

hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren 

toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustu-

minen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä 

kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan 

ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 

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

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö 

sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen 

toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 

yhteisön monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpi-

toa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  
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Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opis-

kelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Vieras kieli, A-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  
 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle asetetut 

tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vie-

raan kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 
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suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T19) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A2.2 ja B1.1 välitasoksi 

A2.2/B1.1. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia opiskeltavan 

kielen asemaan 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyä 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan 

ja että sitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

   

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

asemasta maail-

massa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaan liit-

tyviä ilmiöitä 

maailmassa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 
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kulttuurisia piir-

teitä. 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2 kannustaa 

löytämään kiin-

nostavia kohde-

kielisiä sisältöjä 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka laa-

jentavat oppi-

laan maailman-

kuvaa 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka laa-

jentavat oppilaan 

maailmankuvaa.  

 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittyminen 

kohdekieltä käyt-

tämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä kohdekieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

Oppilas osaa ver-

tailla kohdekieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää kohdekielisiä 

aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä 

omaa oppimis-

taan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia kohde-

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

kohdekieltä mui-

hin kieliin. Hän 

oppii käyttämään 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 
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Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen.  

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

viestin välittymi-

nen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulle ja ref-

lektoimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Hän käyttää eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää monipuo-

lisia itselle sopi-

via tapoja oppia 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 
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vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää kohdekie-

len taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää kohdekielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä.  

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 

A2.2/B1.1  

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

S3 

 

 

 

 

Oppilas oppii toi-

mimaan jokapäi-

väisissä viestintä-

tilanteissa aloit-

teellisesti. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista.  

 

Oppilas selviää 

melko vaivatto-

masti monista 

jokapäiväisistä 

viestintätilan-

teista.  
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teita sekä toimi-

maan niissä 

aloitteellisesti 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan aloit-

teellinen viestin-

tätilanteessa. 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen monen-

laisissa viestintä-

tilanteissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti viestintäti-

lanteessa. Hän 

oppii hyödyntä-

mään viestintä-

strategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

Oppilas osallistuu 

enenevässä 

määrin viestin-

tään, osaa pyytää 

tarkennusta 

avainsanoista ja 

varmistaa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Oppilas osaa 

satunnaisesti 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 
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T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekieltä kulttuu-

risesti sopivalla 

tavalla viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja, esittää koh-

teliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdotuk-

sia ja anteeksi-

pyyntöjä ja vas-

tata sellaisiin. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä eri-

laisiin tarkoituk-

siin. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 

A2.2/B1.1 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

Oppilas pystyy 

seuraamaan sel-

väpiirteisen asia-

puheen pääaja-

tusta, tunnistaa 
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myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata käyttä-

mään tulkin-

nassa päättely-

taitoa ja keskei-

sen sisällön ym-

märtämistä 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

  

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, 

yksinkertaisten, 

itseään 

kiinnostavien 

viestien ydinsisäl-

lön ja tekstin 

pääajatukset tut-

tua sanastoa 

sisältävästä, en-

nakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen, ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

usein ympärillään 

käytävän keskus-

telun aiheen, ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 
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puhetta ja kirjoi-

tusta laajene-

vasta aihepiiristä 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. Hän 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 
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7. luokka 

ESPANJA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, joissa espanjan 
kieli on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan erilaisia espanjan kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua espanjaksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden 
opiskelussa sekä vertailemaan espanjaa ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitellaan oppimateri-
aalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja 
ryhmittelyä. 
 
Harjoitellaan asettamaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioimaan omia opis-
kelutapoja sekä toimimaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 

L1 
L3 
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T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitellaan yläkoulussa 
tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Havainnoidaan, mihin espanjan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan keskustelemaan espanjan kielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin liitty-
vistä aiheista. 
 
Opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuo-
toilua. 
 

L4 
L6 

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

S3 Harjoitellaan espanjankielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. tervehtiminen, 
kohteliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon espanjan kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  
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T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäkanavien kautta ja har-
joitellaan osallisuutta. 
 
Huomioidaan viestintätilanteissa espanjan kielen asema maailman kielten jou-
kossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L5 
L6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. luokka 

ESPANJA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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

S1 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä maista, 
joissa espanjan kieli on valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Perehdytään espanjankielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin ja tyypillisiin 
idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan edelleen espanjan kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan edelleen oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua espan-
jaksi vähäiselläkin kielitaidolla. 
 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden opiskelussa 
sekä vertailemaan espanjaa ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä eri lähteistä ja käyttämään sitä. 
 
Harjoitellaan asettamaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioimaan omia opis-
kelutapoja sekä toimimaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Havannoidaan mihin espanjan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaista kiinnostavista 
aiheista. 
 
Otetaan espanjan kielen asema huomioon globaalissa maailmassa. 
 
Harjoitellaan aloitteellisuutta espanjan kielen käytössä. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuo-
toilua. 
 
Valitaan yhdessä oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista 
kiinnostuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvitsemaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

L4 
L6 

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

S3 Harjoitellaan edelleen espanjan kielen tyypillisiä suullisia viestintäkeinoja. L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Valitaan yhdessä tekstejä huomioiden espanjan kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
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T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon espanjan kielen asema maailman kielten 
joukossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L5 
L6 
 
 
 

 

 

 

9. luokka 

ESPANJA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan espanjan kielen variantteja ja käyttä-
mään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 
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T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Pohditaan, miten espanjan kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ympä-
ristössä.  
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua espanjaksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia espanjan kielen opiske-
lussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Keskitytään luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Havainnoidaan, mihin espanjan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella ja pe-
ruskoulun päätyttyä. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä sekä 
keskustellaan espanjaksi itseä kiinnostavista ikätasolle sopivista ajankohtaisista ai-
heista, työelämästä ja toisen asteen opiskelusta. 

L4 
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T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuo-
toilua. 
 
Valitaan yhdessä sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 

L4 
L6 

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

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä espanjankielisiä vuorovaikutustilanteita 
kulttuuriset näkökohdat huomioonottaen arkipäiväisessä asioinnissa. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Harjoitellaan ja kuunnellaan monenlaisia espanjankielisiä vaikuttavia tekstejä 
(esim. mielipidekirjoituksia, elokuva-arvosteluja, mainostekstejä). 
 
Valitaan yhdessä tekstejä huomioiden espanjan kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tus, elokuva-arvostelu, mainosteksti, työhakemus). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 
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7. luokka 

RANSKA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, joissa ranskan 
kieli on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan erilaisia ranskan kielen variantteja. 
 
Rohkaistaan oma-aloitteiseen vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun ranskan kie-
lellä vähäiselläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden 
opiskelussa sekä vertailemaan ranskaa ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 

L1 
L3 
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oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 

 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitellaan yläkoulussa 
tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Havainnoidaan, mihin ranskan kielen taitoaan voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan keskustelemaan kohdekielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä 
aiheista. 
 
Opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 
Hyödynnetään erilaisia tektejä ranskan kielen sanaston ja rakenteiden opiskelussa. 
 
Opetellaan omatoimisuutta ranskan kielen käytössä. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä tuntemattomien ilmiasujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnos-
tuksen kohteista. 
 

L4 
L6 
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T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuuri-
sesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan ranskankielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. tervehtiminen, koh-
teliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä, 
kuten kertovista ja kuvaavista teksteistä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon ranskan kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Tutustutaan ja osallistetaan oppilaita erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestin-
täkanavien kautta. 
 
Huomioidaan viestintätilanteissa ranskan kielen asema maailman kielten joukossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L5 
L6 

 

 

8. luokka 

RANSKA, A2 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä maista, 
joissa ranskan kieli on valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Perehdytään ranskankielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin ja tyypillisiin 
idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan edelleen ranskan kielen variantteja. 
 
Rohkaistaan edelleen oma-aloitteiseen vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun 
ranskan kielellä vähäiselläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden opiskelussa 
sekä vertailemaan ranskan kieltä ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämistä. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 

L1 
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Havainnoidaan, mihin ranskan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaita kiinnostavista ai-
heista. 
 
Otetaan ranskan asema huomioon globaalisessa maailmassa. 
 
Hyödynnetään erilaisia tekstejä ranskan kielen sanaston ja rakenteiden opiskelussa. 
 
Opetellaan omatoimisuutta ranskan kielen käytössä. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnos-
tuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

L4 
L6 

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

S3 Harjoitellaan edelleen ranskankielen tyypillisiä suullisia viestintäkeinoja. L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan huomioon tekstejä valittaessa ranskan kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 

L4 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan huomioon viestintätilanteissa ranskan kielen asema maailman kielten jou-
kossa 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L5 
L6 

 

 

 

9. luokka 

RANSKA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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

S1 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan ranskan kielen variantteja ja käyttämään 
idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Pohditaan, miten ranskan kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ympä-
ristössä.  
 
Rohkaistaan oma-aloitteiseen vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun vähäiselläkin 
kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia ranskan kielen opiske-
lussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Keskitytään luotettavaan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Havainnoidaan, mihin ranskan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella ja pe-
ruskoulun päätyttyä. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  
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T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Hyödynnetään erilaisia tektejä ranskan kielen sanaston ja rakenteiden opiskelussa. 
 
Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä sekä 
keskustellaan itseään kiinnostavista ikätasolle sopivista ajankohtaisista aiheista, 
työelämästä ja toisen asteen opiskelusta. 
 
Opetellaan omatoimisuutta ranskan kielen käytössä. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon eri-
laisten tekstien kautta. 
 

L4 
L6 

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

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä vuorovaikutustilanteita ottaen huomioon 
kulttuuriset näkökohdat arkipäiväisessä asioinnissa. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Harjoitellaan ja kuunnellaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tuksia, elokuva-arvosteluja, mainostekstejä). 
 
Otetaan huomioon tekstejä valittaessa ranskan kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  
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T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tus, elokuva-arvostelu, mainosteksti, työhakemus). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 

 

 

 

7. luokka 

SAKSA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, joissa saksan 
kieli on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan erilaisia saksan kielen variantteja. 
 

L1 
L2 
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Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua saksaksi vähäisel-
läkin kielitaidolla. 
 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden 
opiskelussa sekä vertailemaan saksaa ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitellaan oppimateriaalin 
monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja ryh-
mittelyä. 
 
Harjoitellaan asettamaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioimaan omia opis-
kelutapoja sekä toimimaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitellaan yläkoulussa 
tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Havainnoidaan mihin saksan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan keskustelemaan saksan kielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä 
aiheista. 
 
Opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 

L4 
L6 
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viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin  
ymmärtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai 
viestin uudelleenmuotoilua. 
 

 
 
 

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

S3 Harjoitellaan saksankielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. tervehtiminen, koh-
teliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä yhdessä valittaessa huomioon saksan kielen levinneisyys ja asema 
maailman kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäkanavien kautta ja har-
joitellaan osallisuutta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon saksan kielen asema maailman kielten jou-
kossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L5 
L6 
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8. luokka 

SAKSA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä maista, 
joissa saksan kieli on valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Perehdytään saksankielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin ja tyypillisiin 
idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan edelleen saksan kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan edelleen oma-aloitteisesta vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua sak-
saksi vähäiselläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden opiskelussa sekä ver-
tailemaan saksaa ja muita opiskeltuja kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
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T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja.  
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä eri lähteistä ja käyttämään sitä. 
 
Harjoitellaan asettamaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioimaan omia opis-
kelutapoja sekä toimimaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Havainnoidaan mihin saksan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaita kiinnostavista ai-
heista. 
 
Otetaan saksan kielen asema huomioon globaalissa maailmassa ja Euroopan puhu-
tuimpana kielenä. 
 
Harjoitellaan aloitteellisuutta saksan kielen käytössä. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuo-
toilua. 
 
Valitaan yhdessä oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista 
kiinnostuksen kohteista. 
 

L4 
L6 
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Tutustutaan nuorten työelämässä tarvitsemaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

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

S3 Harjoitellaan edelleen saksan kielen tyypillisiä suullisia viestintäkeinoja. L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä yhdessä valittaessa huomioon saksan kielen levinneisyys ja asema 
maailman kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon saksan kielen asema maailman kielten jou-
kossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 
 

L5 
L6 
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9. luokka 

SAKSA, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan saksan kielen variantteja ja käyttämään 
idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Pohditaan, miten saksan kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ympäris-
tössä, ja harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua saksaksi 
vähäiselläkin kielitaidolla. 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia saksan kielen opiskelussa 
sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Keskitytään luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 

L1 
L3 
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T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Havainnoidaan, mihin saksan kielen taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella ja perus-
koulun päätyttyä. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä sekä 
keskustellaan saksaksi itseä kiinnostavista ikätasolle sopivista ajankohtaisista ai-
heista, työelämästä ja toisen asteen opiskelusta. 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuo-
toilua. 
 
Valitaan yhdessä sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 

L4 
L6 
 
 
 

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

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä vuorovaikutustilanteita kulttuuriset näkö-
kohdat huomioonottaen arkipäiväisessä asioinnissa. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Harjoitellaan ja kuunnellaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tuksia, elokuva-arvosteluja, mainostekstejä). 
 

L4 
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Otetaan tekstejä yhdessä valittaessa huomioon saksan kielen levinneisyys ja asema 
maailman kielten joukossa. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tus, elokuva-arvostelu, mainosteksti, työhakemus). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 
 

L5 
L6 

 

 

 

7. luokka 

VENÄJÄ, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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

S1 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, joissa venäjän 
kieli on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Opetellaan erilaisia kulttuurisia monimuotoisuuksia ja elämänmuotoja, joita esiin-
tyy venäjänkielisillä alueilla. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua venäjäksi vähäisel-
läkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden 
opiskelussa sekä vertailemaan venäjää ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitellaan oppimateri-
aalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja 
ryhmittelyä. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitellaan yläkoulussa 
tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Pohditaan, mihin voidaan käyttää venäjän kielen taitoa koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
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T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan oma-aloitteisesti keskustelemaan venäjän kielellä kotiin, kouluun ja har-
rastuksiin liittyvistä aiheista. 
 
Opetellaan oma-aloitteisesti ilmaisemaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten 
tekstien kautta. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta  
viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnos-
tuksen kohteista. 
 

L4 
L6 

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

S3 Harjoitellaan venäjänkielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. tervehtiminen, koh-
teliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon venäjän kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 
 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäkanavien kautta ja har-
joitellaan osallisuutta. 
 

L5 
L6 
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Otetaan viestintätilanteissa huomioon venäjän kielen asema maailman kielten jou-
kossa. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen kirjoittamista ja ääntämistä. 
 

 

 

 

8. luokka 

VENÄJÄ, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä maista, 
joissa venäjän kieli on valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Perehdytään venäjänkielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin ja tyypillisiin 
idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Syvennetään ymmärrystä erilaisista kulttuurisista monimuotoisuuksista ja elämän-
muodoista, joita esiintyy venäjänkielisillä alueilla. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteisesta vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua venäjäksi vähäi-
selläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita rakenteiden opiskelussa 
sekä vertailemaan venäjää ja muita opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

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

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämään sitä. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin voidaan käyttää venäjän kielen taitoa koulun ulkopuolella. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaita kiinnostavista ai-
heista. 
 
Otetaan venäjän kielen asema huomioon Euroopassa ja globaalisessa maailmassa. 
 
Harjoitellaan aloitteellisuutta venäjän kielen käytössä. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 

L4 
L6 
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Valitaan oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan omista kiinnos-
tuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

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

S3 Harjoitellaan edelleen venäjän kielen tyypillisiä suullisia viestintäkeinoja. L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuulluista teksteistä 
(esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon venäjän kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon venäjän kielen asema maailman kielten jou-
kossa. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen kirjoittamista ja ääntämistä. 
 

L5 
L6 
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9. luokka 

VENÄJÄ, A2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

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 Opetellaan käyttämään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toi-
mintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailman-
kuvaa 

S1 Pohditaan, miten venäjän kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää globaalissa ympä-
ristössä. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua venäjäksi vähäisel-
läkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmu-
kaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia venäjän kielen opiske-
lussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyn-
tämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta varten. 
 
Keskitytään luotettavaan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 

L1 
L3 
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oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata op-
pilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 

 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opiskelutapoja sekä 
toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. 
 
 
 
 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-
kelun valmiuksiaan 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuksien hahmotta-
mista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin voidaan käyttää venäjän kielen taitoa koulun ulkopuolella ja pe-
ruskoulun päätyttyä. 
 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jo-
kapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esitetään tekstejä sekä 
keskustellaan venäjäksi itseä kiinnostavista ikätasolle sopivista ajankohtaisista ai-
heista, työelämästä ja toisen asteen opiskelusta. 

L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilan-
teessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä 
viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ymmärtäneen viestin 
sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kielitaitoa. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kommunikaatioon. 
 

L4 
L6 
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T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuuri-
sesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä vuorovaikutustilanteita kulttuuriset näkö-
kohdat huomioon ottaen arkipäiväisessä asioinnissa. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia 
tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hanki-
taan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättely-
taitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 Harjoitellaan ja kuunnellaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tuksia, elokuva-arvosteluja, mainostekstejä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon venäjän kielen levinneisyys ja asema maail-
man kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta 
ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huo-
miota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. mielipidekirjoi-
tus, elokuva-arvostelu, mainosteksti, työhakemus). 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien kautta. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen kirjoittamista ja ääntämistä. 
 

L5 
L6 

 

 

 

Vieras kieli, B1-oppimäärä (muu kuin ruotsi) 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  
 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 
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käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B1-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi 

A1.3/A2.1. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia kohde-

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

kohdekieltä mui-

hin kieliin. Hän 

oppii käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa 

kertoa kohdekie-

len keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitai-

tonsa kehittämi-

seen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen.  
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T2 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia opiskeltavan 

kielen asemaan 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaille val-

miuksia kehittää 

kulttuurienvä-

listä toimintaky-

kyään 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

 

Kielten asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kielialu-

een maiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, 

ja tietää, että sitä 

puhutaan eri ta-

voin. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

      

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

asemasta maail-

massa. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa vuorovaiku-

tukseen liittyvistä 

kulttuurisista 

piirteistä. 

Oppilas osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaa maa-

ilmassa ja siihen 

liittyviä ilmiöitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

tavat toimia vuo-

rovaikutuksessa 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 
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maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

viestin välittymi-

nen 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

 

Oppilas oppii ta-

poja toimia vuo-

rovaikutuksessa 

rakentavasti. 

 Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

T4 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

huomaamaan 

mahdollisuuksia 

käyttää kohde-

kieltä omassa 

elämässään sekä 

käyttämään 

kieltä rohkeasti 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa 

ja koulun ulko-

puolella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

kohdekieltä myös 

koulun päätyttyä.  

Hän oppii käyttä-

mään kohde-

kieltä erilaisissa 

tilanteissa kou-

lussa ja koulun 

ulkopuolella.  

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää kohdekie-

len taitoaan.  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää kohdekielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 

 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T5 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

ja rutiininomai-

sesta viestintäti-

lanteesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin.  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen jos-

kus viestintä-

kumppaniin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista.  

 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T6 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, internet).  

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tar-

vitsee vain satun-

naisesti apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa. 
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don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella.  

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa. 

T7 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia kohdekie-

len kulttuuriin 

liittyviä kohteliai-

suuden ilmauk-

sia. 

 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa tilan-

teissa. 

Oppilas käyttää 

yleisiä kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvia il-

mauksia sosiaali-

sissa tilanteissa. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 
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T8 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

 

 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tar-

vitsemansa yk-

sinkertaisen tie-

don lyhyestä 

tekstistä. 

 

 

 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä hi-

dasta puhetta si-

sältäviä tekstejä. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

  

Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T9 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella pieni-

muotoista puhu-

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

Oppilas osaa 

kohtalaisen mää-

rän lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 
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mista ja kirjoitta-

mista erilaisista 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

myös ääntämi-

seen ja tekstin si-

sällön kannalta 

oleellisimpiin ra-

kenteisiin 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. 

 

Oppilas oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

 

 

 

 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja ilmai-

suja. 

 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitel-

luista aiheista.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia.  

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi.  

perustason lau-

serakenteita ja 

pystyy kerto-

maan arkisista ja 

itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen melko 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittamaan melko 

yksinkertaisia 

viestejä.  

 

Oppilas ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut melko hyvin.  

 

 

 

 

VIERAS KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppi-

laalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan 

käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päät-

telykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä 

arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  
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Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, 

joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita sovel-

tuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). 

Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä 

eri oppiaineissa.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen 
suhde  aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen 
kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin 
piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliai-
suuden ja monikielisyyden kehittymistä 

S1 L1, L2, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, 
ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten 
sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vä-
häistäkin taitoaan myös oppituntien ulkopuolella  

S2 L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäka-
navia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyt-
töön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itse-
ään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   
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T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen 
huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleelli-
simpiin rakenteisiin 

S3 L5 

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erot-

tavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden 

taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä en-

nakko-oletuksia. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä 

aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia 

tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön 

aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä 

aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. 

Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, 

intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen 

merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.  

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö 

sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimi-

sestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikan-

sainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opis-

kelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville. 

 

Vieras kieli, B2-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivi-

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B2-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 
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kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 

heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi 

A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-

lasta hahmotta-

maan uuden 

opiskeltavan kie-

len suhde hänen 

aiemmin opiske-

lemiinsa kieliin ja 

tutustumaan ky-

seisen kielen kie-

lialueeseen ja 

elämänmuodon 

joihinkin keskei-

siin piirteisiin 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen suhteen 

muihin kieliin. 

Hän oppii tunte-

maan kohdekie-

len kielialuetta 

sekä kulttuureita 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kielellistä päätte-

lykykyään ja mo-

nikielisyyttään. 

Kohdekielen 

suhde muihin 

kieliin, kielialu-

een ja siihen liit-

tyvien kulttuu-

rien ja elämän-

muotojen tunte-

minen, kielelli-

nen päättely ja 

monikielisyys 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kulttuu-

reista ja niihin 

liittyvistä elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan 

sekä antaa joita-

kin esimerkkejä 

kohdekielen suh-

teesta muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

kulttuureista ja 

niihin liittyvistä 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, 

ja vertailla koh-

dekielen suh-

detta muihin kie-

liin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kohdekie-

len kulttuureita 

ja kuvailla niihin 

liittyviä elämän-

muotoja. 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kohdekielen suh-

detta muihin kie-

liin. 

 

Oppilas osaa 

hyödyntää koh-

dekielen keskei-

simpiä erityispiir-

teitä oppimises-

saan. 
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sekä tukea oppi-

laan kielellisen 

päättelykyvyn, 

uteliaisuuden ja 

monikielisyyden 

kehittymistä 

 elämänmuo-

doista. 

 

 Oppilas osaa ver-

tailla kohdekie-

len kulttuureita 

ja niihin liittyviä 

elämänmuotoja. 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista op-

pilasta näke-

mään opiskelta-

van kielen taito 

osana jatkuvaa 

oppimista ja 

oman kielivaran-

non karttumista, 

ohjata oppilasta 

löytämään itsel-

leen ja ikä-

kaudelleen par-

haiten sopivia 

tapoja oppia kie-

liä sekä kannus-

taa häntä käyttä-

mään vähäistä-

kin taitoaan 

myös oppitun-

tien ulkopuolella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdol-

lisuuksia käyttää 

kohdekieltä myös 

koulun päätyttyä.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien ja opis-

kelustrategioiden 

kehittyminen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää kohde-

kieltä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia ta-

poja oppia koh-

dekieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

tapoja oppia koh-

dekieltä. 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän 

voi käyttää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka koh-

dekielen taitoa 

voi hyödyntää 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T3 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa suullisissa ja 

kirjallisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta ja 

rutiininomaisesta 

viestintätilan-

teesta.  

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen jos-

kus viestintä-

kumppaniin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

T4 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, internet).  

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin.  

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella.  

 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-
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Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

T5 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekielelle ja kieli-

alueen kulttuu-

rille tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa.  

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T6 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia.  

 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  
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Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta.  

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.  

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 

A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T7 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella ikätasolle 

sopivaa pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kielen kes-

keistä sanastoa 

ja keskeisiä ra-

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

Oppilas pystyy 

kertomaan ohja-

tusti joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa.  

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 
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huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

kenteita. Hän op-

pii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

 

Oppilas osaa kir-

joittaa joitakin 

sanoja ja lau-

seita.  

 

Oppilas ääntää 

harjoiteltuja il-

mauksia ymmär-

rettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

joittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi.  

 

8. luokka 

ESPANJA, B2 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan espanjan kielen 
suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan es-
panjan kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päät-
telykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehitty-
mistä 

S1 Tutkitaan espanjan kielelle ominaisia piirteitä ja käytetään aiemmin hankittua kieli-
tietoa oppimisen tukena. 
 
Muodostetaan käsitys espanjan kielen asemasta maailman kielten joukossa. 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T2 rohkaista oppilasta näkemään espanjan kielen taito 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon kart-
tumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikä-
kaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kan-
nustaa häntä käyttämään vähäistäkin espanjan kielen 
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella 

S2 Mietitään, miten opitaan parhaiten espanjan kieltä ja asetetaan tavoitteet omalle 
oppimiselle. 
 
Pohditaan, mihin espanjan kieltä voi käyttää. 
 

L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

L4 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta espanjaksi 

S3 Harjoitellaan kiinnostavia kielenkäyttötilanteita lähinnä epämuodollisissa tilan-
teissa aiheena minä, me ja maailma. 
 
Harjoitellaan espanjan kielen rytmiä, intonaatiota ja ääntämistä. 
 

L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Harjoitellaan sanallista, kuvallista, auditiivista ja kinesteettistä viestintää monenlai-
sista aiheista. 

L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Opetellaan espanjan kielen käyttöä muodollisemmissa tilanteissa. L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
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T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan espanjan kieltä keskeisistä aiheista (esim. it-
sestä, perheestä, ystävistä, koulusta, harrastuksista, vapaa-ajan vietosta sekä elä-
mästä espanjankielisessä ympäristössä). 
 
Pyritään valitsemaan tekstejä ja aiheita ottaen huomioon espanjan maantieteelli-
nen levinneisyys ja asema. 
 
Harjoitellaan sanakirjan käyttöä. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Opetellaan kirjoittamaan ja puhumaan espanjan kieltä keskeisistä aiheista. 
 
Opetellaan tunnistamaan espanjan kielen foneettisia merkkejä ja tuottamaan pu-
heessa oikeanlaisia äänteitä. 
 

L5 

 

 

 

9. luokka 

ESPANJA, B2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 auttaa oppilasta hahmottamaan espanjan kielen 
suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan es-
panjan kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin 
keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päät-
telykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehitty-
mistä 

S1 Etsitään, arvioidaan ja jaetaan yhdessä kiinnostavaa tietoa espanjalaisen kielialu-
een kulttuurista. 
Pohditaan mahdollisia espanjan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia ja 
opetellaan näkemään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T2 rohkaista oppilasta näkemään espanjan kielen taito 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon kart-
tumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikä-
kaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kan-
nustaa häntä käyttämään vähäistäkin espanjan kielen 
taitoaan myös oppituntien ulkopuolella 

S2 Etsitään omien tavoitteiden mukaista kiinnostavaa espanjankielistä aineistoa. 
 
Annetaan ja vastaanotetaan palautetta rakentavasti. 
 
 
 

L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

L4 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta espanjaksi 

S3 Valitaan yhdessä keskeisistä aiheista kiinnostavimmat ja syvennetään 8. luokalla 
opeteltuja taitoja. 
 
 

L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja. L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Pohditaan mahdollisesti työelämässä tarvittavia espanjan kielen käyttötapoja. 
 

L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja haastavampien puhuttujen ja kirjoitettu-
jen tekstien avulla. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
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T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamisen ja puheen sujuvuutta yhdessä valituista keskeisistä ai-
heista erilaisia viestintäteknologioita käyttäen. 
 
 
 
 

L5 

 

 

 

8. luokka 

RANSKA, B2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan 
kielensuhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustu-
maan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielel-
lisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden 
kehittymistä 

S1 Tutkitaan ranskan kielelle ominaisia piirteitä ja käytetään aiemmin hankittua kieli-
tietoa oppimisen tukena. 
 
Muodostetaan käsitys ranskan kielen asemasta maailman kielten joukossa. 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen 
taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon 
karttumista, ohjataan oppilasta löytämään itselleen ja 

S2 Mietitään, miten opitaan parhaiten ranskaa ja asetetaan tavoitteet omalle oppimi-
selle. 
 

L3 
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ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja 
kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös 
oppituntien ulkopuolella. 

Pohditaan, mihin ranskan kieltä voi käyttää. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta 

S3 Harjoitellaan kiinnostavia kielenkäyttötilanteita lähinnä epämuodollisissa tilan-
teissa aiheena minä, me ja maailma. 
 
Harjoitellaan ranskan kielen rytmiä, intonaatiota ja ääntämistä. 
 

L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Harjoitellaan sanallista, kuvallista, auditiivista ja kinesteettistä viestintää monenlai-
sista aiheista. 

L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Opetellaan ranskankielen käyttöä muodollisemmissa tilanteissa. 
 

L4 
L6 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ranskan kieltä keskeisistä aiheista (esim. it-
sestä, perheestä, ystävistä, koulusta, harrastuksista, vapaa-ajan vietosta sekä elä-
mästä ranskankielisessä ympäristössä). 
 
Pyritään valitsemaan tekstejä ja aiheita ottaen huomioon ranskan kielen maantie-
teellinen levinneisyys ja asema. 
 
Harjoitellaan sanakirjan käyttöä. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Opetellaan kirjoittamaan ja puhumaan ranskan kieltä keskeisistä aiheista. 
 
Opetellaan tunnistamaan ranskan kielen foneettisia merkkejä ja tuottamaan pu-
heessa oikeanlaisia äänteitä. 
 

L5 
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9. luokka 

RANSKA, B2 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan 
kielensuhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustu-
maan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppilaan kielel-
lisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden 
kehittymistä 

S1 Etsitään, arvioidaan ja jaetaan yhdessä kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurista. 
 
Pohditaan mahdollisia ranskan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 
 
Nähdään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. 
 
 
 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen 
taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon 
karttumista, ohjataan oppilasta löytämään itselleen ja 
ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja 
kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös 
oppituntien ulkopuolella. 

S2 Etsitään omien tavoitteiden mukaista kiinnostavaa ranskankielistä aineistoa. 
 
Annetaan ja vastaanotetaan palautetta rakentavasti. 
 
 

L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  
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T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja. L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja. 
 

L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Pohditaan mahdollisesti työelämässä tarvittavia ranskankielen käyttötapoja. L4 
L6 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja haastavampien puhuttujen ja kirjoitettu-
jen tekstien avulla. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamisen ja puheen sujuvuutta yhdessä valituista keskeisistä ai-
heista erilaisia viestintäteknologioita käyttäen. 
 
 
 

L5 
 
 

 

 

 

8. luokka 

SAKSA, B2 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 

 

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan saksan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan saksankie-
len kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin 
piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä 

S1 Tutkitaan saksan kielelle ominaisia piirteitä ja käytetään aiemmin hankittua kielitie-
toa oppimisen tukena. 
 
Muodostetaan käsitys saksan kielen asemasta maailman kielten joukossa. 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T2 rohkaista oppilasta näkemään saksan kielen taito 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon kart-
tumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikä-
kaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kan-
nustaa häntä käyttämään vähäistäkin saksan kielen tai-
toaan myös oppituntien ulkopuolella 

S2 Mietitään, miten opitaan parhaiten saksaa ja asetetaan tavoitteet omalle oppimi-
selle. 
 
Pohditaan, mihin saksan kieltä voi käyttää. 
 

L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta saksaksi. 

S3 Harjoitellaan kiinnostavia kielenkäyttötilanteita lähinnä epämuodollisissa tilan-
teissa aiheena minä, me ja maailma. 
 
Harjoitellaan saksan kielen rytmiä, intonaatiota ja ääntämistä. 
 

L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Harjoitellaan sanallista, kuvallista, auditiivista ja kinesteettistä viestintää monenlai-
sista aiheista. 
 

L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Opetellaan saksan kielen käyttöä muodollisemmissa tilanteissa. L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
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T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja saksan-
kielisiä tekstejä 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan saksan kieltä keskeisistä aiheista (esim. itsestä, 
perheestä, ystävistä, koulusta, harrastuksista, vapaa-ajan vietosta sekä elämästä 
saksankielisessä ympäristössä). 
 
Pyritään valitsemaan tekstejä ja aiheita ottaen huomioon saksan kielen maantie-
teellinen levinneisyys ja asema. 
 
Harjoitellaan sanakirjan käyttöä. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
 

 

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäenhuomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Opetellaan kirjoittamaan ja puhumaan saksan kieltä keskeisistä aiheista. 
 
Opetellaan tunnistamaan saksan kielen foneettisia merkkejä ja tuottamaan pu-
heessa oikeanlaisia äänteitä. 
 

L5 

 

 

 

9. luokka 

SAKSA, B2 

 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 auttaa oppilasta hahmottamaan saksan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan saksankie-
len kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin 
piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä 

S1 Etsitään, arvioidaan ja jaetaan yhdessä kiinnostavaa tietoa saksalaisen kielialueen 
kulttuurista. 
 
Pohditaan mahdollisia saksan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia ja 
opetellaan näkemään kulttuurinen moninaisuus myönteisenä voimavarana. 
 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot 
 

 

T2 rohkaista oppilasta näkemään saksan kielen taito 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon kart-
tumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikä-
kaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä ja kan-
nustaa häntä käyttämään vähäistäkin saksan kielen tai-
toaan myös oppituntien ulkopuolella 

S2 Etsitään omien tavoitteiden mukaista kiinnostavaa saksankielistä aineistoa.  
 
Annetaan ja vastaanotetaan palautetta rakentavasti. 

L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 
 

 

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaiku-
tusta saksaksi. 

S3 Valitaan yhdessä keskeisistä aiheista kiinnostavimmat ja syvennetään 8. luokalla 
opeteltuja taitoja. 
 

L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja. L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 Pohditaan mahdollisesti työelämässä tarvittavia saksan kielen käyttötapoja. 
 

L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
 

 

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia 
ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja saksan-
kielisiä tekstejä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja haastavampien puhuttujen ja kirjoitettu-
jen tekstien avulla. 
 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 
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T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäenhuomiota myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamisen ja puheen sujuvuutta yhdessä valituista keskeisistä ai-
heista erilaisia viestintäteknologioita käyttäen. 
 
 
 
 
 
 
 

L5 

 

 

 

 

Latinan kieli, B2-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi latinan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

Arviointi on monipuolista. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tie-

toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin 

myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa 

opetussuunnitelmassa latinan kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan latinan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut latinan 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 
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paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy latinan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-

lasta jäsentä-

mään käsitys-

tään osaamiensa 

kielten keskinäi-

sestä suhteesta 

sekä ymmärtä-

mään latinan 

merkitys euroop-

palaisena kielenä 

ja romaanisten 

kielten pohjana 

S1 Oppilas oppii jä-

sentämään käsi-

tystään osaa-

miensa kielten 

keskinäisestä 

suhteesta latinan 

kieleen. Hän oppii 

ymmärtämään la-

tinan kielen ase-

man ja merkityk-

sen eurooppalai-

sena kielenä ja 

romaanisten kiel-

ten pohjana. 

Latinan kielen 

aseman ja merki-

tyksen hahmotta-

minen.  

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä latinan 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

osaamiensa kiel-

ten keskinäisestä 

suhteesta. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

latinan kielen 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana. 

Oppilas osaa ker-

toa osaamiensa 

kielten keskinäi-

sestä suhteesta. 

 

Oppilas osaa ker-

toa latinan kielen 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

Oppilas osaa ver-

tailla osaamiensa 

kielten keskinäi-

siä suhteita. 

 

Oppilas osaa 

pohtia latinan 

kielen asemaa ja 

merkitystä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  
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T2 auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan ja ymmär-

tämään latinan 

kieleen ja antii-

kin kulttuuriin 

liittyviä ilmiöitä 

ja niiden vaiku-

tuksia läpi kes-

kiajan nykypäi-

vään asti 

S1 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

latinan kieleen ja 

antiikin kulttuu-

riin liittyviä ilmi-

öitä ja niiden vai-

kutuksia.  

Latinan kielen ja 

antiikin kulttuu-

rin merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä antiikin 

kulttuurin ilmi-

öistä. 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin lati-

nan kieleen ja an-

tiikin kulttuuriin 

liittyvistä ilmi-

öistä ja niiden 

vaikutuksista.  

Oppilas osaa 

kertoa latinan 

kieleen ja antii-

kin kulttuuriin 

liittyvistä ilmi-

öistä ja niiden 

vaikutuksista.  

Oppilas osaa 

pohtia latinan 

kieleen ja antiikin 

kulttuuriin liitty-

viä ilmiöitä ja ar-

vioida niiden vai-

kutuksia.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan 

oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

rakentavaan 

vuorovaikutuk-

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimisen 

reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen  

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia latinan kieltä.   

 

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia latinan 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  
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seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Op-

pilas oppii tapoja 

toimia vuorovai-

kutuksessa raken-

tavasti. 

T4 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan ja jatkuvan 

kieltenopiskelun 

valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös koulun 

päätyttyä. Hän 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää latinan kie-

len taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

latinan kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää latinan kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää lati-

nan kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T5 opastaa oppi-

las tutustumaan 

latinan muoto- ja 

lauseopin pää-

piirteisiin, kes-

S3 Oppilas oppii la-

tinan kielen kieli-

tietoa, keskeistä 

sanastoa ja ään-

tämistä. 

 

Kielitiedon muo-

dostuminen 

Oppilas osaa vä-

häisen määrän 

kielen sanastoa 

sekä muoto- ja 

lauseoppia. 

 

Oppilas osaa jon-

kin verran latinan 

muoto- ja lause-

oppia, kielen sa-

nastoa ja joitakin 

Oppilas osaa 

keskeisiä asioita 

latinan muoto- 

ja lauseopista.  

 

Oppilas osaa kes-

keiset asiat lati-

nan muoto- ja 

lauseopista. 

 



245 
 

keiseen sanas-

toon ja ääntämi-

sen periaatteisiin 

sekä jäsentele-

mään opittavaa 

kieliainesta 

 ääntämisen pää-

sääntöjä. 

 

  

 

Oppilas osaa la-

tinan kielen kes-

keistä sanastoa 

ja keskeisiä ään-

tämisen pää-

sääntöjä. 

Oppilas osaa lati-

nan kielen kes-

keisen sanaston 

ja ääntämisen 

pääsäännöt.  

T6 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella pieni-

muotoista suul-

lista ja kirjallista 

viestintää latinan 

kielelle tyypilli-

sissä asiayhteyk-

sissä 

S3 Oppilas oppii 

suullista ja kirjal-

lista viestintää. 

 

Taito käyttää 

kieltä erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas osaa jon-

kin verran tuttua 

sanastoa ja va-

kiintuneita il-

mauksia. 

Oppilas osaa toi-

mia muutamassa 

kielenkäyttötilan-

teessa käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia.  

Oppilas osaa toi-

mia kielenkäyttö-

tilanteissa, jotka 

liittyvät tuttuihin 

aiheisiin käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa kielenkäyt-

tötilanteissa, 

jotka liittyvät tut-

tuihin tai yleisiin 

aiheisiin käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 

T7 rohkaista op-

pilasta ottamaan 

selvää asiayhtey-

den avulla hel-

posti ennakoita-

vasta puheesta 

tai kirjoitetusta 

tekstistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tua tai kirjoitet-

tua tekstiä asia-

yhteyden avulla. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

Oppilas ymmär-

tää tuttua sanas-

toa ja tuttuja il-

maisuja sisältä-

vää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas ymmär-

tää tuttua sanas-

toa ja tuttuja il-

maisuja sisältä-

vää kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta. 

 

Oppilas ymmär-

tää pääasiassa 

tuttua sanastoa 

ja tuttuja ilmai-

suja sisältävää 

laajempaa kirjoi-

tettua tekstiä ja 

hidasta puhetta 

asiayhteyden tu-

kemana. 
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Oppilas tunnis-

taa tekstistä yk-

sittäisiä tietoja. 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

T8 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti. Hän 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

muutamalla sa-

nalla kirjallisesti 

ja suullisesti. 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen tuttuja ja 

harjoiteltuja sa-

noja ja opeteltuja 

vakioilmaisuja 

sekä kirjoitta-

maan muutamia 

lauseita. 

 

Oppilas ääntää 

pääosin ymmär-

rettävästi.  

Oppilas osaa ker-

toa joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

taa muutaman 

lyhyen lauseen 

harjoitelluista ai-

heista. 

 

Oppilas osaa ään-

tää ymmärrettä-

västi. 

Oppilas osaa ker-

toa tai kirjoittaa 

arkisista ja itsel-

leen tärkeistä asi-

oista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittamaan yksin-

kertaisia viestejä. 

 

Oppilas osaa ään-

tää hyvin. 



247 
 

 

 

15.4.4 MATEMATIIKKA  

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsittei-

den ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen 

opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- 

ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös vies-

tintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimi-

sestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää 

ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.  

Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja 

niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin 

kuuluvat ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja 

pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja. 

 
Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   
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T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, 
myönteistä minäkuvaa ja 
itseluottamusta matematiikan oppijana 

S1 – S6 L1, L3, L5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan 
vastuuta matematiikan oppimisesta sekä 
yksin että yhdessä toimien 

S1 – S6 L3, L7 

Työskentelyn taidot   

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 
ymmärtämään oppimiensa asioiden 
välisiä yhteyksiä 

S1 – S6 L1, L4 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan 
täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

S1 – S6 L1, L2, L4, L5 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa 
ajattelua vaativien matemaattisten 
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä 
tarvittavien taitojen kehittämisessä 

S1 – S6 L1, L3, L4, L5, L6 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehittämään matemaattisia ratkaisujaan 
sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen 
mielekkyyttä 

S1 – S6 L1, L3, L4, L6 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa 

S1 – S6 L1 - L7 

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan 
sekä opastaa tiedon kriittiseen 
tarkasteluun 

S1, S4, S6   L1, L4, L5 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- 
ja viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien 
ratkaisemisessa 

S1 – S6 L5 
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Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

  

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
päättely- ja päässälaskutaitoa ja 
kannustaa oppilasta käyttämään 
laskutaitoaan eri tilanteissa 

S1, S2 L1, L3, L4 

T11 ohjata oppilasta kehittämään 
kykyään laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

S2 L1, L4 

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsitteen ymmärtämistä 
reaalilukuihin 

S2 L1, L4 

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään prosenttilaskennasta 

S2, S6 L1, L3, L6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

S3, S4 L1, L4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta 
harjoittelemaan funktion kuvaajan 
tulkitsemista ja tuottamista 

S3, S4 L1, L4, L5 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 
geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä 

S5 L1, L4, L5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja 
hyödyntämään suorakulmaiseen 
kolmioon ja ympyrään liittyviä 
ominaisuuksia 

S5 L1, L4, L5 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään 
taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

S5 L1, L4 
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T19 ohjata oppilasta määrittämään 
tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä 

S6 L3, L4, L5 

 

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia 
ongelmien ratkaisemiseen 

S1 

 

L1, L4, L5, L6 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. 

Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitse-

mista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoi-

daan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun 

kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään 

lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja 

likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoitta-

man määrän laskemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. Harjoitellaan potenssilas-

kentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. 

S3 Algebra: Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin 

käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja 

ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen 

asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa. 

S4 Funktiot: Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsittee-

seen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla 

funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia. 
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S5 Geometria: Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, 

kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista 

konstruointia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma 

sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen. 

Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. 

Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. 

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia. 

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiar-

von ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan 

erilaisia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä. 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan 

opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, 

ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin 

sekä luovuuden välineenä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9  

 

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi 

annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä 

oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien 

löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin. 

 



252 
 

Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla 

heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista 

aiheista. 

 

Matematiikka 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7–9  

 

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opis-

kelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja 

suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä 

pitkäjänteisen työskentelyn taitojaan. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.   

 

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin.  Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.  

 

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi 

arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan 

huomioon myös taito hyödyntää välineitä, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.  

 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen 

matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. 

Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetus-

suunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määritellyt matematiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 
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paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on matematiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavut-

tanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan matematiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-

nittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy matematiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan 

osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.   

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä ha-

vainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana.  

  

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa op-

pilaan motivaa-

tiota, positiivista 

minäkuvaa ja it-

seluottamusta 

matematiikan 

oppijana 

S1–S6 Oppilas oppii tunnis-

tamaan, mitkä asiat 

ja opiskelutavat mo-

tivoivat häntä. Oppi-

las pyrkii vahvista-

maan positiivista mi-

näkuvaansa ja itse-

luottamusta mate-

matiikan oppijana. 

  Ei vaikuta arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilaita 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 
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T2 kannustaa op-

pilasta ottamaan 

vastuuta mate-

matiikan oppimi-

sesta sekä yksin 

että yhdessä toi-

mien 

S1–S6 Oppilas aloittaa 

työskentelyn, yl-

läpitää sitä ja ar-

vioi, milloin työs-

kentely on saatu 

päätökseen. Hän 

osallistuu oma-

toimisesti ryh-

män toimintaan. 

Vastuunottami-

nen opiskelusta 

Oppilas kykenee 

ohjattuna aloitta-

maan työskente-

lyn ja ylläpitä-

mään sitä. 

Oppilas työsken-

telee osin itsenäi-

sesti ja saattaa 

työskentelyn oh-

jattuna loppuun.  

 

Oppilas osallistuu 

ryhmän toimin-

taan vaihtele-

vasti. 

Oppilas ottaa 

vastuuta omasta 

oppimisestaan ja 

osallistuu raken-

tavasti ryhmän 

toimintaan. 

Oppilas ottaa 

vastuuta ryhmän 

toiminnasta ja 

pyrkii kehittä-

mään koko ryh-

män osaamista. 

Työskentelyn taidot 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan ja ymmär-

tämään oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä 

S1–S6 Oppilas havaitsee 

ja ymmärtää op-

pimiensa asioi-

den välisiä yh-

teyksiä. Hän osaa 

kuvailla, selittää 

ja soveltaa ym-

märtämäänsä. 

Opittujen asioi-

den yhteydet 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna opitta-

vien asioiden vä-

lisiä yhteyksiä. 

Oppilas havaitsee 

ja kuvailee oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä. 

Oppilas löytää ja 

selittää perustel-

len oppimiensa 

asioiden välisiä 

yhteyksiä. 

Oppilas yhdistää 

oppimiaan asi-

oita ja kuvailee, 

mistä opittujen 

asioiden yhteys 

johtuu. 

T4 kannustaa op-

pilasta harjaan-

tumaan täsmälli-

seen matemaat-

tiseen ilmaisuun 

suullisesti ja kir-

jallisesti 

S1–S6 Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan täs-

mällisesti eri il-

maisukeinoja 

käyttäen. 

Matemaattinen 

ilmaisu 

Oppilas ilmaisee 

ohjattuna mate-

maattista ajatte-

luaan jollakin ta-

valla. 

Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan joko 

suullisesti tai kir-

jallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan sekä 

suullisesti että 

kirjallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

perustellen ma-

temaattista ajat-

teluaan. 
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T5 tukea oppi-

lasta loogista ja 

luovaa ajattelua 

vaativien mate-

maattisten teh-

tävien ratkaise-

misessa ja siinä 

tarvittavien tai-

tojen kehittymi-

sessä 

S1–S6 Oppilas jäsentää 

ongelmia, tunnis-

taa niistä mate-

maattista infor-

maatiota ja rat-

kaisee niitä hyö-

dyntäen mate-

matiikan mene-

telmiä. 

Ongelmanratkai-

sutaidot 

Oppilas jäsentää 

ohjattuna ongel-

mia ja ratkaisee 

osia ongelmasta.  

Oppilas osaa poi-

mia annetusta 

ongelmasta ma-

temaattisen in-

formaation ja 

ratkaisee ohjat-

tuna ongelmia. 

Oppilas jäsentää 

ja ratkaisee loo-

gista ja luovaa 

ajattelua vaativia 

ongelmia.  

Oppilas tutkii, 

onko olemassa 

muita ratkaisu-

vaihtoehtoja. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

ja kehittämään 

matemaattisia 

ratkaisujaan 

sekä tarkastele-

maan kriittisesti 

tuloksen mielek-

kyyttä 

S1–S6 Oppilas arvioi ja 

kehittää mate-

maattista ratkai-

suaan ja tarkas-

telee kriittisesti 

tuloksen mielek-

kyyttä. 

Taito arvioida ja 

kehittää mate-

maattisia ratkai-

suja 

Oppilas selittää 

ohjattuna tuotta-

mansa ratkaisun 

ja pohtii ohjat-

tuna tuloksen 

mielekkyyttä. 

Oppilas selittää 

laatimansa rat-

kaisun, pohtii tu-

loksen mielek-

kyyttä ja arvioi 

ohjattuna ratkai-

suaan. 

Oppilas tarkaste-

lee kriittisesti 

matemaattista 

ratkaisuaan ja tu-

loksen mielek-

kyyttä. 

Oppilas arvioi ja 

tarvittaessa ke-

hittää ratkaisu-

aan. 

T7 rohkaista op-

pilasta sovelta-

maan matema-

tiikkaa muissakin 

oppiaineissa ja 

ympäröivässä 

yhteiskunnassa 

S1–S6 Oppilas tunnistaa 

ja käyttää mate-

matiikkaa eri ym-

päristöissä ja toi-

sissa oppiaineissa 

sekä muotoilee 

ongelmia mate-

matiikan kielelle. 

Matematiikan so-

veltaminen 

Oppilas tunnistaa 

matematiikan 

käyttömahdolli-

suudet ympäril-

lään ja tietää on-

gelman mate-

Oppilas soveltaa 

matematiikkaa 

muotoillen on-

gelmia matema-

tiikan kielelle an-

nettuja esimerk-

kejä noudattaen. 

Oppilas soveltaa 

matematiikkaa 

eri ympäristöissä 

muotoillen reaa-

limaailman on-

gelmia matema-

tiikan kielelle.   

Oppilas antaa 

esimerkkejä, 

kuinka matema-

tiikkaa sovelle-

taan yhteiskun-

nassa.  
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maattisen muo-

toilun tarpeelli-

suuden. 

Oppilas hyödyn-

tää matematiikan 

taitojaan eri ti-

lanteissa. 

T8 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tiedonhal-

linta- ja analy-

sointitaitojaan 

sekä opastaa tie-

don kriittiseen 

tarkasteluun 

S1, S4, S6 Oppilas hankkii ja 

analysoi tietoa ja 

pohtii sen toden-

peräisyyttä ja 

merkitsevyyttä. 

Tiedon analy-

sointi ja kriittinen 

tarkastelu 

Oppilas osaa ver-

tailla ohjattuna 

tietoa matemaat-

tisella perus-

teella. 

Oppilas käsitte-

lee ja esittää tie-

toa annetun esi-

merkin mukai-

sesti. 

Oppilas hankkii, 

käsittelee ja esit-

tää tietoa sekä 

pohtii sen uskot-

tavuutta. 

Oppilas soveltaa 

tiedonhallinta- ja 

analysointitai-

toja, tulkitsee tie-

toa sekä arvioi 

tiedon luotetta-

vuutta. 

 

T9 opastaa oppi-

lasta sovelta-

maan tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa matematii-

kan opiskelussa 

sekä ongelmien 

ratkaisemisessa 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

tarkoituksenmu-

kaista teknolo-

giaa matematii-

kan opiskelussa 

ja ongelmia rat-

kaistaessa.  

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Oppilas tutus-

tuu matematii-

kan oppimista tu-

kevaan ohjelmis-

toon ja käyttää 

sitä ohjatusti. 

Oppilas käyttää 

sopivaa ohjelmis-

toa omien tuo-

tosten laatimi-

seen ja matema-

tiikan opiskeluun. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa ma-

temaattisten on-

gelmien tarkaste-

lemiseen ja rat-

kaisemiseen. 

Oppilas soveltaa 

ja yhdistää tieto- 

ja viestintätekno-

logiaa tutkivassa 

työskentelyssä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  

T10 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan päättely- 

ja päässälasku-

S1, S2 Oppilas tekee 

päätelmiä ja las-

kelmia arjen toi-

mintojensa tu-

Päättely- ja las-

kutaito 

Oppilas laskee 

päässään lyhyitä 

laskutoimituksia 

ja löytää ohjat-

Oppilas laskee 

päässään lasku-

toimituksia ja 

löytää mate-

Oppilas käyttää 

aktiivisesti päät-

tely- ja päässälas-

kutaitoa. 

 

Oppilas laskee 

päässään moni-

vaiheisia lasku-

toimituksia ja so-
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taitoa sekä kan-

nustaa oppilasta 

käyttämään las-

kutaitoaan eri ti-

lanteissa 

eksi. Hän rohkais-

tuu käyttämään 

päässälaskutaito-

aan. 

tuna matemaatti-

sia säännönmu-

kaisuuksia. 

maattisia sään-

nönmukaisuuk-

sia. 

veltaa päättely-

kykyään eri tilan-

teissa. 

T11 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään kykyään 

laskea peruslas-

kutoimituksia ra-

tionaaliluvuilla 

S2 Oppilas laskee 

peruslaskutoimi-

tuksia rationaali-

luvuilla. 

Peruslaskutoimi-

tukset rationaali-

luvuilla 

Oppilas laskee 

samannimis-

ten, positiivisten 

murtolukujen yh-

teen- ja vähen-

nyslaskuja.    

 

Oppilas kertoo 

murtoluvun ko-

konaisluvulla.  

Oppilas laskee 

positiivisten mur-

tolukujen yh-

teen- ja vähen-

nyslaskuja.    

 

Oppilas kertoo ja 

jakaa murtoluvun 

kokonaisluvulla.  

Oppilas laskee 

sujuvasti perus-

laskutoimituksia 

rationaaliluvuilla. 

 

Oppilas hyödyn-

tää rationaalilu-

kujen peruslasku-

toimituksia on-

gelmanratkai-

sussa.   

T12 tukea oppi-

lasta laajenta-

maan lukukäsit-

teen ymmärtä-

mistä reaalilukui-

hin 

S2 Oppilas ymmär-

tää reaalilukujen 

algebrallisia, jär-

jestys- ja tark-

kuusominaisuuk-

sia sekä tutustuu 

piihin ja neliöjuu-

reen. 

Lukukäsite Oppilas sijoittaa 

annetun desi-

maaliluvun luku-

suoralle.  

 

Oppilas tunnistaa 

tilanteet, jolloin 

tarvitaan pyöris-

tämistä. 

Oppilas kuvailee, 

millaisia lukuja 

on eri lukujou-

koissa ja sijoittaa 

niitä lukusuo-

ralle.  

 

Oppilas pyöristää 

luvun annettuun 

tarkkuuteen. 

Oppilas tunnistaa 

rationaaliluvun ja 

irrationaaliluvun 

eron.  

 

Oppilas pyöristää 

luvun oikeaan 

tarkkuuteen. 

Oppilas ymmär-

tää tarkan arvon 

ja likiarvon eron 

sekä määrittää 

lukujen suuruus-

järjestyksen. 
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T13 tukea oppi-

lasta laajenta-

maan ymmärrys-

tään prosentti-

laskennasta 

S2, S6 Oppilas ymmär-

tää prosentin ja 

prosenttiyksikön 

käsitteet ja ker-

too niiden käy-

töstä eri tilan-

teissa. Hän las-

kee prosentti-

osuuden, pro-

senttiluvun osoit-

taman määrän 

sekä muutos- ja 

vertailuprosen-

tin. 

Prosentin käsite 

ja prosenttilas-

kenta 

Oppilas selit-

tää, päättelee tai 

laskee prosentti-

osuuden ja pro-

senttiluvun osoit-

taman määrän. 

Oppilas laskee 

prosenttiosuu-

den, prosenttilu-

vun osoittaman 

määrän kokonai-

suudesta sekä 

muutoksen suu-

ruuden ja muu-

toksen prosent-

teina. 

Oppilas osaa 

käyttää prosent-

tilaskennan eri 

menetelmiä.  

 

Oppilas ymmär-

tää prosentin ja 

prosenttiyksikön 

välisen eron. 

 

 

Oppilas tekee 

suhteellista ver-

tailua ja hyödyn-

tää prosenttilas-

kentaa eri tilan-

teissa.  

T14 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään tuntemat-

toman käsite ja 

kehittämään yh-

tälönratkaisutai-

tojaan 

S3, S4 Oppilas ymmär-

tää tuntematto-

man ja lausek-

keen käsitteet 

sekä ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen ja vaillinai-

sen toisen asteen 

yhtälöitä päätte-

lemällä ja symbo-

lisesti. 

Tuntemattoman 

käsite ja yhtälön-

ratkaisutaidot 

Oppilas yhdistää 

samanmuotoisia 

termejä.  

 

Oppilas ratkaisee 

ohjattuna ensim-

mäisen asteen 

yhtälöitä ja päät-

telee ohjattuna 

vaillinaisen toi-

sen asteen yhtä-

lön jonkin ratkai-

sun.  

Oppilas sieventää 

lausekkeita.  

 

Oppilas ymmär-

tää yhtäsuuruu-

den säilymisen ja 

ratkaisee ensim-

mäisen asteen 

yhtälön symboli-

sesti ja vaillinai-

sen toisen asteen 

yhtälön joko 

päättelemällä tai 

symbolisesti.  

Oppilas ymmär-

tää yhtäsuuruu-

den käsitteen ja 

ratkaisee vailli-

naisen toisen as-

teen yhtälön 

symbolisesti. 

Oppilas käyttää 

sujuvasti tunte-

matonta yhtälön 

muodostami-

sessa ja hyödyn-

tää yhtälönrat-

kaisun taitoja on-

gelmanratkai-

sussa.   
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T15 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään muuttujan 

käsite ja tutus-

tuttaa funktion 

käsitteeseen 

sekä ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan funktion 

kuvaajan tulkit-

semista ja tuot-

tamista 

S3, S4 Oppilas laajentaa 

käsitystään 

muuttujista kah-

den muuttujan 

yhtälöihin ja piir-

tää ensimmäisen 

ja toisen asteen 

funktion kuvaa-

jia. Oppilas tekee 

päätelmiä funk-

tion ja sen kuvaa-

jan välisestä yh-

teydestä. 

Muuttujan ja 

funktion käsit-

teet sekä kuvaa-

jien tulkitsemi-

nen ja tuottami-

nen 

Oppilas laskee 

lausekkeen arvon 

ja lukee leikkaus-

pisteiden koordi-

naatteja.  

 

Oppilas tunnistaa 

nousevan ja las-

kevan suoran yh-

tälöstä.  

 

Oppilas piirtää 

ohjattuna ensim-

mäisen asteen 

funktion kuvaa-

jan koordinaatis-

toon.  

Oppilas sijoittaa 

muuttujan pai-

kalle lukuarvoja 

ja saatuja pisteitä 

koordinaatis-

toon.  

 

Oppilas piirtää 

ensimmäisen as-

teen funktion ku-

vaajan ja ratkai-

see ohjattuna yh-

tälöparin graafi-

sesti tai algebral-

lisesti. 

Oppilas ymmär-

tää muuttujan ja 

funktion käsit-

teet sekä osaa 

piirtää funktion 

kuvaajia.  

 

Oppilas ratkaisee 

annetun yhtä-

löparin graafi-

sesti ja algebralli-

sesti. 

Oppilas käyttää 

yhtälöparia on-

gelmanratkai-

sussa ja ymmär-

tää yhtälönrat-

kaisun geometri-

sen merkityksen.  

 

Oppilas osaa tul-

kita kuvaajia mo-

nipuolisesti.  

T16 tukea oppi-

lasta ymmärtä-

mään geomet-

rian käsitteitä ja 

niiden välisiä yh-

teyksiä 

S5 Oppilas tuntee 

pisteen, suoran, 

kulman, janan ja 

puolisuoran kä-

sitteet ja niihin 

liittyviä ominai-

suuksia. Hän ni-

meää monikulmi-

oita, tietää niiden 

ominaisuuksia ja 

Geometrian kä-

sitteiden ja nii-

den välisten yh-

teyksien hahmot-

taminen 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää kulmia 

ja monikulmioita 

ja laskee ohjat-

tuna niihin liitty-

viä laskuja.  

 

Oppilas piirtää 

suoran suhteen 

symmetrisiä kuvi-

oita.  

Oppilas piirtää 

pisteen suhteen 

symmetrisiä kuvi-

oita.  

 

Oppilas löytää 

vastinosat yh-

denmuotoisista 

kuvioista, käyttää 

verrantoa ja osaa 

Oppilas hyödyn-

tää perustellen 

geometrian pe-

ruskäsitteisiin ja 

yhdenmuotoi-

suuteen liittyviä 

ominaisuuksia.  

 

Oppilas käyttää 

yhdenmuotoi-

suutta ja verran-

toa ongelmanrat-

kaisussa.  
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laskee niiden pii-

rejä. Oppilas ym-

märtää symmet-

riaan ja yhden-

muotoisuu-

teen liittyviä omi-

naisuuksia ja ver-

rannollisuutta. 

määrittää mitta-

kaavan.  

Oppilas käyttää 

verrantoa ja ym-

märtää mittakaa-

van käsitteen. 

T17 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ja hyödyn-

tämään suora-

kulmaiseen kol-

mioon ja ympy-

rään liittyviä 

ominaisuuksia 

S5 Oppilas ymmär-

tää suorakulmai-

sen kolmion omi-

naisuuksia ja 

hyödyntää Pytha-

goraan lausetta 

ja trigonometri-

sia funktioita. 

Oppilas tietää 

ympyrään liitty-

viä käsitteitä ja 

ominaisuuksia 

sekä osaa laskea 

ympyrän kehän 

pituuden. 

Suorakulmaisen 

kolmion ja ympy-

rän ominaisuuk-

sien hahmotta-

minen 

Oppilas laskee 

hypotenuusan pi-

tuuden käyttä-

mällä Pythago-

raan lausetta.  

 

Oppilas osaa tut-

kia kolmion suo-

rakulmaisuutta.  

 

Oppilas tunnistaa 

ympyrään liitty-

viä käsitteitä ja 

laskee ohjattuna 

ympyrän kehän 

pituuden. 

 

Oppilas ratkaisee 

suorakulmaisen 

kolmion sivun pi-

tuuden Pythago-

raan lauseella ja 

löytää kulmalle 

viereisen ja vas-

taisen kateetin ja 

hypotenuusan 

sekä tietää, mi-

ten ne liittyvät 

trigonometrisiin 

funktioihin.  

 

Oppilas laskee 

ympyrän kehän 

pituuden. 

Oppilas ratkaisee 

annetusta suora-

kulmaisesta kol-

miosta kulmien 

suuruudet ja si-

vujen pituudet.  

 

Oppilas ymmär-

tää kehäkulman 

ja keskuskulman 

käsitteet sekä 

laskee keskuskul-

maa vastaavan 

kaaren pituuden. 

Oppilas käyttää 

Pythagoraan lau-

setta ja sen kään-

teislausetta sekä 

trigonometriaa 

ongelmanratkai-

sussa.  
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T18 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään taito-

aan laskea pinta-

aloja ja tilavuuk-

sia 

S5 Oppilas tietää 

avaruuskappalei-

siin liittyviä nimi-

tyksiä ja ominai-

suuksia. Hän 

osaa laskea taso-

kuvioiden pinta-

aloja sekä kappa-

leiden tilavuuksia 

ja vaipan pinta-

aloja. Hän sovel-

taa tietojaan käy-

tännön tilantei-

siin ja tekee 

pinta-alayksiköi-

den, tilavuusyksi-

köiden ja veto-

mittojen välillä 

muunnoksia. 

Pinta-alojen ja ti-

lavuuksien lasku-

taito 

Oppilas muuntaa 

yleisimmin käy-

tettyjä pinta-alan 

ja tilavuuden yk-

siköitä.  

 

Oppilas osaa las-

kea suorakul-

mion pinta-alan 

ja suorakulmai-

sen särmiön tila-

vuuden. 

Oppilas muuntaa 

pinta-alan ja tila-

vuuden yksiköitä.  

 

Oppilas laskee 

yleisimpien taso-

kuvioiden pinta-

alat ja kappalei-

den tilavuudet.  

Oppilas käyttää 

pinta-ala- ja tila-

vuusyksiköiden 

muunnoksia.  

 

Oppilas laskee 

yksittäisen taso-

kuvion pinta-alan 

ja kappaleen tila-

vuuden sekä vai-

pan pinta-alan. 

 

Oppilas laskee 

keskuskulmaa 

vastaavan sekto-

rin pinta-alan. 

Oppilas laskee 

moniosaisen ta-

sokuvion pinta-

alan, kappaleen 

tilavuuden ja vai-

pan pinta-alan 

sekä hyödyntää 

osaamistaan on-

gelmanratkai-

sussa. 

T19 ohjata oppi-

lasta määrittä-

mään tilastollisia 

tunnuslukuja ja 

laskemaan to-

dennäköisyyksiä 

S6 Oppilas hallitsee 

aineistojen ke-

räämisen, luokit-

telun, analysoin-

nin ja raportoin-

nin. Hän lukee ja 

tulkitsee dia-

grammeja sekä 

tekee ennusteita 

Tilastolliset tun-

nusluvut ja to-

dennäköisyyslas-

kenta 

Oppilas lukee tie-

don pylväs-, 

viiva- ja ympyrä-

diagrammista 

sekä taulukosta.  

 

Oppilas laskee 

keskiarvon ja 

Oppilas osaa esit-

tää tiedon sopi-

valla diagram-

milla tai taulu-

kolla.  

 

Oppilas laskee ta-

vallisimpia keski-

lukuja, määrittää 

Oppilas hallitsee 

keskeiset tilastol-

liset tunnusluvut.  

 

Oppilas osaa to-

teuttaa pienen 

tutkimuksen, 

jossa hyödyntää 

tilastolaskentaa.  

Oppilas havain-

noi ja vertailee 

tutkimuksia tilas-

tollisia tunnuslu-

kuja hyödyntäen.  
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niihin perustuen. 

Oppilas laskee 

keskiarvon ja 

määrittää tyyp-

piarvon sekä me-

diaanin ja tekee 

niiden perus-

teella päätelmiä. 

Oppilas määrit-

tää klassisen ja ti-

lastollisen toden-

näköisyyden sekä 

ymmärtää niiden 

antamaa infor-

maatiota. 

määrittää ohjat-

tuna tyyppiarvon 

ja mediaanin.  

 

Oppilas päättelee 

ohjattuna klassi-

sia todennäköi-

syyksiä.  

 

vaihteluvälin ja 

osaa ohjattuna 

kertoa tutkimus-

tuloksista ja joh-

topäätöksistä.  

 

Oppilas laskee 

klassisia toden-

näköisyyksiä. 

 

Oppilas määrit-

tää klassisia ja ti-

lastollisia toden-

näköisyyksiä. 

 

Oppilas käyttää 

todennäköisyys-

laskentaa ongel-

manratkaisussa. 

T20 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään algorit-

mista ajattelu-

aan sekä taito-

jaan soveltaa 

matematiikkaa ja 

ohjelmointia on-

gelmien ratkaise-

miseen 

S1 Oppilas ymmär-

tää algoritmisen 

ajattelun periaat-

teita. Hän osaa 

lukea, kommen-

toida, tulkita, tes-

tata, suunnitella 

ja ohjelmoida 

pieniä ohjelmia, 

joilla ratkaistaan 

matemaattisia 

ongelmia. 

Algoritminen 

ajattelu ja ohjel-

mointitaidot 

Oppilas tunnistaa 

yksinkertaisen al-

goritmin askeleet 

ja testaa ohjat-

tuna valmiita oh-

jelmia. 

Oppilas käyttää 

ehto- ja toistora-

kennetta ohjel-

moinnissa sekä 

testaa ja tulkitsee 

ohjelmia. 

Oppilas soveltaa 

algoritmisen ajat-

telun periaatteita 

ja ohjelmoi pie-

niä ohjelmia. 

Oppilas hyödyn-

tää ohjelmointia 

ongelmien ratkai-

sussa.  

 

Oppilas muokkaa 

ja kehittää ohjel-

maa. 
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7. luokka 

MATEMATIIKKA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitykset, arvot ja asenteet 
 

 

T1 pitää yllä oppilaan innotusta ja kiinnostusta ma-
tematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta 

S1-
S6 

Vahvistetaan myönteisen minäkuvan kasvua matematiikan oppijana. L1 
L3 
L5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta mate-
matiikan oppimi- sesta sekä yksin että 
yhdessä toimien 

S1-
S6 

Opetellaan vastuullista toimintaa ja harjoitellaan ilmaisemaan näkemys rakentavasti, 
etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintata-
pojen oikeutusta eri näkökulmista. 

L3 
L7 

Työskentelyn taidot 
 

 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 
yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä 

S1-
S6 

Kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja so-
veltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. 

L1 
L4 

T4 kannustaa oppilasta 
Harjaantuman täsmälli- seen matemaattiseen il-
maisuun suullisesti ja kirjallisesti 

S1-
S6 

Harjoitellaan ilmaisemaan mielipiteitä rakentavasti ja toimimaan osaamista soveltaen 
monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. 

L1 
L3 
L4 
L5 

T5 tukea oppilaan loogista ja luovaa ajattelua vaati-
vien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja 
siinä tarvittavien 
taitojen kehittämisessä 

S1-
S6 

Rohkaistaan oivaltamiseen ja uuden luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti 
erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. 

L1 
L3 
L4 
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L5 
L6 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittä- mään 
matemaattisia 
ratkaisujaan ja sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 

S1-
S6 

Kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, 
työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. 

L1 
L3 
L4 
L6 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin 
oppiaineissa ja ympäröivässä 
maailmassa 

S1-
S6 

Harjoitellaan soveltamaan matematiikkaa muissa oppiaineissa ja ympäröivässä yhteis-
kunnassa.  
 
Opetellaan ymmärtämään matematiikan merkitys kestävää kehitystä tukevana tie-
donalana. 

L1-
L7 

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja 
analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen 
tarkasteluun 

S1 
S4 
S6 

Harjoitellaan analyyttistä tiedonhallinta ja -käsittelytaitoa sekä kriittistä tiedon tarkas-
telutaitoa monilla eri tavoin. 

L1 
L4 
L5 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
matematiikan opiskelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa 

S1-
S6 

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevasti osana omaa ja ryhmän matematii-
kan oppimista. 

L5 

Käsitteelliset ja tiedonalaiset tavoitteet 
 

 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
päättely- ja päässälaskutaitoja ja kannustaa oppi-
lasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 
 

S1 
S2 

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti.  
 
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.  
 
Vahvistetaan päättelykykyä ja taitoa perustella.  
 
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.  
 
Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 
 

L1 
L3 
L4 
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T11 ohjata oppilasta kehittämään 
kykyään laskea 
peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 
 

S2 Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla.  
 
Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin.  
 
Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakami-
nen murtoluvulla.  
 
Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin.  
 
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista.  
 
Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku.  
 

L1 
L4 

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsitteen ymmärtämistä 
reaalilukuihin 

S2 Laajennetaan lukualuetta reaalilukuihin.  
 
Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 

L1 
L4 

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään 
prosenttilaskennassa 

S2 
S6 

Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen.  L1 
L3 
L6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemattoman käsite ja 
kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

S3 
S4 

Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä.  
 
Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa arkisia tilanteita hyödyntäen.  

L1 
L4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsittee-
seen.  
Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan 
tulkitsemista ja 
tuottamista. 

S3  Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.  
 
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.  
 
Syvennetään taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. 

L1 
L4 
L5 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 
geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä 
 

S5 Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdy-
tään viivan ja puolisuoran käsitteisiin (esim. käyttämällä GeoGebraa tai geolautaa). 
  
Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia.  

L1 
L4 
L5 
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Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä.  
 
Harjoitellaan geometrista konstruointia.   
 
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pi-
tuusmitoilla. 
 

T19 ohjata oppilasta määrittämään 
tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköi-
syyksiä 

S6 Syvennetään taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. L3 
L4 
L5 

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa ma-
tematiikkaa ja 
ohjelmointia ongelmien 
ratkaisemiseen 

S1 Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.  
 
Syvennetään algoritmista ajattelua (esim. vuokaavioita ja lohkomallia hyödyntäen). 

L1 
L4 
L5 
L6 

 

 

 

 

 

8. luokka 

MATEMATIIKKA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitykset, arvot ja asenteet  
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T1 pitää yllä oppilaan innotusta ja 
kiinnostusta matematiikkaa 
kohtaan sekä tukea myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta 

S1-
S6 

Vahvistetaan myönteisen minäkuvan kasvua matematiikan oppijana. L1 
L3 
L5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta mate-
matiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toi-
mien 

S1-
S6 

Opetellaan vastuullista toimintaa ja harjoitellaan ilmaisemaan näkemyksiä rakenta-
vasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toi-
mintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. 

L3 
L7 

Työskentelyn taidot 
 

 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 
yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä 

S1-
S6 

Kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksia ja so-
veltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. 

L1 
L4 

T4 kannustaa oppilasta 
harjaantuman täsmälliseen 
matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

S1-
S6 

Harjoitellaan ilmaisemaan mielipiteitä rakentavasti ja toimimaan osaamista soveltaen 
monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. 

L1 
L3 
L4 
L5 

T5 tukea oppilaan loogista ja luovaa ajattelua vaati-
vien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja 
siinä tarvittavien 
taitojen kehittämisessä 

S1-
S6 

Rohkaistaan oivaltamiseen ja uuden luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti 
erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. 

L1 
L3 
L4 
L5 
L6 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään ma-
temaattisia 
ratkaisujaan ja sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä 

S1-

S6 

Kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, 
työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. 

L1 
L3 
L4 
L6 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin 
oppiaineissa ja ympäröivässä maailmassa 

S1-
S6 

Harjoitellaan soveltamaan matematiikkaa muissa oppiaineissa ja ympäröivässä yhteis-
kunnassa.  
 
Opetellaan ymmärtämään matematiikan merkitys kestävää kehitystä tukevana tie-
donalana. 
 

L1-
L7 
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T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja 
analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen 
tarkasteluun 

S1 
S4 
S6 

Harjoitellaan analyyttistä tiedonhallinta ja -käsittelytaitoa sekä kriittistä tiedon tarkas-
telutaitoa monin eri tavoin. 

L1 
L4 
L5 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan 
tieto- ja viestintä- teknologiaa matematiikan opis-
kelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa 

S1-
S6 

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevasti osana omaa ja ryhmän matematii-
kan oppimista.  

L5 

Käsitteelliset ja tiedonalaiset tavoitteet 
 

 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
päättely- ja päässälaskutaitoja ja kannustaa oppi-
lasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 
 

S1 
S2 

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. 
 
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.  
 
Vahvistetaan päättelykykyä ja taitoa perustella.  
 
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.  
 
Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 
 

L1 
L3 
L4 

T11 ohjata oppilasta kehittämään 
kykyään laskea 
peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

S2 Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla.  
 
Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista esimerkiksi arkisia tilan-
teita hyödyntäen.  

L1 
L4 

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsitteen ymmärtämistä 
reaalilukuihin 

S2 Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.  
 
Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. 
 

L1 
L4 

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään 
prosenttilaskennassa 
 

S2 

S6 

Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen.  
 
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laske-
mista kokonaisuudesta.  

L1 
L3 
L6 
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Opetellaan laskemaan muuttuneita arvoja, perusarvoja sekä  
muutos- ja vertailuprosentteja. 
 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemattoman käsite ja 
kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

S3 
S4 

Vahvistetaan ensimmäisen asteen yhtälöiden ratkaisutaitoa ja opetellaan ratkaise-
maan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. 
 
Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. 
 

L1 
L4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsittee-
seen. Ohjata 
oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkit-
semista ja 
tuottamista. 
 

S3 

S4 

Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.  
 
Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- 
ja kertolaskua.  
 
Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.  
 
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti (esim. arkisia tilanteita hyö-
dyntäen). 
 
Tutustutaan suoraan ja käänteiseen verrannollisuuteen. 
 
Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. 
 

L1 
L4 
L5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään 
ja hyödyntämään suorakulmaisen 
kolmion ja ympyrään liittyviä 
ominaisuuksia 

S5 Opetellaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta 
ja trigonometrisia funktioita (esim. arkisia tilanteita hyödyntäen). 
 
Opetellaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen (esim. 
GeoGebraa hyödyntäen). 

L1 
L4 
L5 

T18 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuk-
sia 
 

S5 Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.  
 
Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin 
pinta-ala.  
 

L1 
L4 
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Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa pinta-
alamitoilla. 
 

T19 ohjata oppilasta määrittämään 
tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköi-
syyksiä 
 

S6 Syvennetään taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. 
 
Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen.  
 
Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani.  
 
Tutustutaan hajonnan käsitteeseen.  
 
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja (esim. taulukkolaskentaohjelmaa käyttä-
mällä). 
 
Lasketaan todennäköisyyksiä. 
 

L3 
L4 
L5 

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa ma-
tematiikkaa ja 
ohjelmointia ongelmien 
ratkaisemiseen 
 

S1 Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.  
 
Syvennetään algoritmista ajattelua.  
 
Ohjelmoidaan ja harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä.  
 
Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua 
(esim. hyödyntämällä GeoGebraa ja Exceliä ohjelmoinnin harjoittelussa). 
 

L1 
L4 
L5 
L6 
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9. luokka 

MATEMATIIKKA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitykset, arvot ja asenteet 
 

 

T1 pitää yllä oppilaan innotusta ja 
kiinnostusta matematiikkaa 
kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itse-
luottamusta 

S1-
S6 

Vahvistetaan myönteisen minäkuvan kasvua matematiikan oppijana. L1 
L3 
L5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta mate-
matiikan 
oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien 

S1-

S6 

Opetellaan vastuullista toimintaa ja harjoitellaan ilmaisemaan näkemyksiä rakenta-
vasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toi-
mintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. 

L3 
L7 

Työskentelyn taidot 
 

 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 
yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä 

S1-

S6 

Kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksia ja so-
veltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. 

L1 
L4 

T4 kannustaa oppilasta 
harjaantuman täsmälliseen 
matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

S1-

S6 

Harjoitellaan ilmaisemaan mielipiteitä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan sovel-
taen monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. 

L1 
L3 
L4 
L5 

T5 tukea oppilaan loogista ja 
luovaa ajattelua vaativien 
matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä 
tarvittavien taitojen kehittämisessä 

S1-
S6 

Rohkaistaan oivaltamiseen ja uuden luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulotto-
masti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. 

L1 
L3 
L4 
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L5 
L6 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehittämään matemaattisia 
ratkaisujaan ja sekä 
tarkastelemaan kriittisesti tuloksen 
mielekkyyttä 

S1-
S6 

Kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, 
työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. 

L1 
L3 
L4 
L6 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin 
oppiaineissa ja ympäröivässä 
maailmassa 

S1-
S6 

Harjoitellaan soveltamaan matematiikkaa muissa oppiaineissa ja ympäröivässä yh-
teiskunnassa.  
 
Opetellaan ymmärtämään matematiikan merkitys kestävää kehitystä tukevana tie-
don alana. 

L1-
L7 

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja 
analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen 
tarkasteluun 

S1 
S4 
S6 

Harjoitellaan analyyttistä tiedonhallinta ja -käsittelytaitoa sekä kriittistä tiedon tar-
kastelutaitoa monin eri tavoin. 

L1 
L4 
L5 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
matematiikan opiskelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa 

S1-
S6 

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevasti osana omaa ja ryhmän matema-
tiikan oppimista. 

L5 

Käsitteelliset ja tiedonalaiset tavoitteet 
 

 

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
päättely- ja päässälaskutaitoja ja kannustaa oppi-
lasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

S1 

S2 

Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien 
etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. 
 
Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä.  
 
Vahvistetaan päättelykykyä ja taitoa perustella.  
 
Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. 
 
Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 
 

L1 
L3 
L4 
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T11 ohjata oppilasta kehittämään 
kykyään laskea 
peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

S2 Varmennetaan peruslaskutoimitusten hallintaa rationaaliluvuilla. L1 
L4 

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsitteen ymmärtämistä 
reaalilukuihin 

S2 Hyödynnetään aikaisemmin opittuja taitoja. L1 
L4 

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään 
prosenttilaskennassa 

S2 

S6 

Vahvistetaan prosenttilaskutaitoa. L1 
L3 
L6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemattoman käsite ja 
kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

S3 
S4 

Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. L1 
L4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsittee-
seen.  
Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion 
kuvaajan tulkitsemista ja 
tuottamista. 

S3 

S4 

Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä.  
 
Varmennetaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. 
 
Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä.  
 
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. 

L1 
L4 
L5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään 
ja hyödyntämään suorakulmaisen 
kolmion ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia 

S5 Sovelletaan Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita. L1 
L4 
L5 

T18 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan laskea pinta- 
aloja ja tilavuuksia 
 

S5 Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita (esim. hyödyntämällä 3D-mallinnusohjelmia). 
 
Opetellaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia.  
 
Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa tila-
vuusmitoilla. 
 

L1 
L4 
 
 

T19 ohjata oppilasta määrittämään S6 Syvennetään taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. L3 
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tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköi-
syyksiä 

L4 
L5 

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa ma-
tematiikkaa ja 
ohjelmointia ongelmien 
ratkaisemiseen 

S1 Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä.  
 
Syvennetään algoritmista ajattelua.  
 
Ohjelmoidaan ja harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä.  
 
Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia. 
 

L1 
L4 
L5 
L6 

 

 

 
15.4.5 BIOLOGIA  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita 

ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.  

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. 

Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja herättää 

kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian 

käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa. 

 

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyn-

tävien alojen opiskeluun sekä työelämään.  
 

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, 

ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää 

oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittä-

miseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. 
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Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys   

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin 
perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan 
erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja 

S1-S4, S6  L4, L5 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden raken-
teita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökun-
nan rakennetta 

S1-S5 L4, L5 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutu-
mista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilais-
ten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuo-
toisuudelle  

S1-S4, S6 L4, L7 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden 
ja evoluution perusperiaatteita 

S1, S4, S5 L1 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehi-
tystä ja elimistön perustoimintoja 

S5 L3 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäris-
tössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipal-
velujen merkitys 

S6 L4, L7 

Biologiset taidot   

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteel-
listä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden 
ymmärtämistä 

S1-S6 L1 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutki-
musvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-S5 L1, L5 

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja 
kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ym-
märtämiseksi 

S1-S4, S6 L5, L6, L7 
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T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä 
koulussa että koulun ulkopuolella  

S1-S6 L1, L5 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tie-
toja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnalli-
sessa keskustelussa ja päätöksenteossa  

S6 L2, L3, L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet   

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta 
luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 
luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta  

S1-S6 L7 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perustel-
tuja valintoja  

S6 L7 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S6 L5, L7 

 
 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen 

tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosi-

luokille.  

 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi.  

 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden 

ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta 

niihin. 

 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaiku-

tuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuh-

teisiin.  Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä. 
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S4 Mitä elämä on? : Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasva-

tusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöl-

lisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita. 

 

S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. 

Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen 

eri ominaisuuksien kehittymiseen. 

 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja 

muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotan-

toa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuo-

jelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. 

 

 

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä, sekä koulussa 

että koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. 

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, 

käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä.  

 

Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla 

jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä 

sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät 

oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9  

 

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa 

oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet 

huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta 
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työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden 

mahdolliset vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvista-

malla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja 

etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.  

Biologia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7–9   

 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaito-

jen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 

suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja sovel-

tamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-

sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppi-

laan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista 

välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen 

tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunni-

telmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biolo-

gian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt biolo-

gian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on biologian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoit-

teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 

10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kritee-

reihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy biologian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.   

 



279 
 

Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella biologiassa 

tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien anta-

mista työskentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa ilmaistaan myös alemman arvosanan osaaminen.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Biologinen tieto ja ymmärrys  

T1 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ekosystee-

min perusraken-

netta ja toimin-

taa, vertaile-

maan erilaisia 

ekosysteemejä ja 

tunnistamaan la-

jeja 

S1–S4, S6 

 

Oppilas syventää 

tietojaan ekosys-

teemin perusra-

kenteesta ja toi-

minnasta. Hän 

oppii vertaile-

maan erilaisia 

ekosysteemejä. 

Oppilas oppii 

tunnistamaan la-

jeja. 

 

Ekosysteemin ra-

kenteen ja toi-

minnan tunte-

mus 

Oppilas osaa luo-

kitella metsä-

ekosysteemin 

osia elollisiin ja 

elottomiin. 

 

Oppilas rakentaa 

yksinkertaisen 

ravintoketjun 

esimerkkila-

jeista. 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää joi-

takin lajeja.  

Oppilas osaa luo-

kitella ja nimetä 

metsäekosystee-

min osia ja ker-

toa niiden toi-

minnasta.  

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää 

erilaisia ekosys-

teemejä. 

  

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää la-

jeja.   

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja kertoa 

metsäekosystee-

min perusraken-

teen ja toimin-

nan.  

 

Oppilas tunnis-

taa, nimeää ja 

vertailee erilaisia 

ekosysteemejä. 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää la-

jeja eri ekosys-

teemeistä. 

Oppilas osaa se-

littää ja perus-

tella metsä-

ekosysteemin pe-

rusrakenteen ja 

toiminnan.  

 

Oppilas vertailee 

eri ekosystee-

mejä ja selittää 

niiden syntyyn 

vaikuttavia teki-

jöitä. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää moni-

puolisesti lajeja 
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eri ekosystee-

meistä.  

T2 auttaa oppi-

lasta kuvaile-

maan eliöiden 

rakenteita ja 

elintoimintoja 

sekä ymmärtä-

mään eliökun-

nan rakennetta 

S1–S5 Oppilas oppii ku-

vailemaan eliöi-

den rakenteita ja 

elintoimintoja.  

Hän oppii luokit-

telemaan eliöitä 

eri eliökuntiin ja 

antamaan esi-

merkkejä kulle-

kin kunnalle tyy-

pillisistä piir-

teistä. 

 

Eliökunnan ja eli-

öiden rakentei-

den ja elintoi-

mintojen tunte-

mus 

 

Oppilas osaa ni-

metä eliökunnat 

sekä eri eliöryh-

mille yhteisiä pe-

rusrakenteita ja 

toimintoja.  

 

 

Oppilas osaa ni-

metä eliökunnat.  

 

Oppilas nimeää 

ja vertailee eliöi-

den perusraken-

teita ja kuvailee 

elintoimintoja.  

  

Oppilas osaa ni-

meätä eliökun-

nat ja kuvailla 

eliökunnan luo-

kittelun periaat-

teita esimerkki-

lajien avulla. 

 

Oppilas nimeää 

ja vertailee eliöi-

den perusraken-

teita sekä kertoo 

eliöiden elintoi-

minnoista ja nii-

den tehtävistä.  

 

 

 

Oppilas osaa ni-

metä eliökunnat 

ja perustella 

eliökunnan luo-

kittelun periaat-

teita.  

 

Oppilas tunnis-

taa, luokittelee 

ja vertailee kes-

keisimpiä 

eliöryhmiä. 

 

Oppilas nimeää 

ja vertailee eliöi-

den rakenteita 

sekä selittää eli-

öiden elintoimin-

toja ja niiden 

tehtäviä. 

T3 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

eliöiden sopeu-

tumista eri 

S1–S4, S6 Oppilas oppii tar-

kastelemaan eli-

öiden sopeutu-

mista eri elinym-

Eliöiden sopeu-

tumisen ja 

elinympäristöjen 

Oppilas osaa tun-

nistaa erilaisissa 

elinympäristöissä 

elävien eliöiden 

ominaisuuksia.  

Oppilas osaa ku-

vailla, miten lajit 

sopeutuvat eri 

elinympäristöi-

hin.  

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä lajien 

esiintymisestä ja 

Oppilas osaa se-

littää eliöiden so-

peutumista eri 

elinympäristöihin 
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elinympäristöi-

hin ja ymmärtä-

mään erilaisten 

elinympäristöjen 

merkitys luon-

non monimuo-

toisuudelle 

päristöihin ja ym-

märtämään, mi-

ten se näkyy esi-

merkiksi erilai-

sina rakenteina.  

 

Oppilas oppii, 

että erilaiset 

elinympäristöt li-

säävät luonnon 

monimuotoi-

suutta. 

monimuotoisuu-

den hahmotta-

minen 

 

 

Oppilas antaa joi-

takin esimerkkejä 

erilaisissa elinym-

päristöissä elä-

vistä eliöistä. 

 

 

 

Oppilas kertoo, 

mitä monimuo-

toisuus tarkoit-

taa. 

 

lajien sopeutu-

misesta eri 

elinympäristöi-

hin.  

 

Oppilas kertoo 

esimerkkejä 

elinympäristöjen 

merkityksestä 

luonnon moni-

muotoisuudelle. 

 

Oppilas kertoo, 

miksi monimuo-

toisuus on tär-

keää.  

ja kertoo sopeu-

tumiseen liittyviä 

syy-seuraussuh-

teita. 

 

Oppilas peruste-

lee elinympäris-

töjen merkityk-

sen luonnon mo-

nimuotoisuu-

delle. 

 

Oppilas peruste-

lee, miksi moni-

muotoisuus on 

tärkeää. 

T4 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään perinnölli-

syyden ja evo-

luution peruspe-

riaatteita 

S1, S4, S5 Oppilas oppii pe-

rinnöllisyyden ja 

evoluution pe-

rusperiaatteet. 

Perinnöllisyyden 

ja evoluution pe-

rusperiaatteiden 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ker-

toa, että yksilön 

ominaisuuksiin 

vaikuttavat sekä 

perimä että ym-

päristö.   

 

Oppilas kertoo, 

että eliöt ovat 

kehittyneet evo-

luution tulok-

sena. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

perimän ja ym-

päristön vaiku-

tuksista yksilön 

ominaisuuksiin. 

  

Oppilas tietää, 

mitä bioteknolo-

gia tarkoittaa. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

perimän ja ym-

päristön vaiku-

tuksista yksilön 

ominaisuuksiin. 

 

Oppilas antaa 

käytännön esi-

merkkejä, mihin 

bioteknologiaa 

hyödynnetään. 

Oppilas osaa se-

littää perimän ja 

ympäristön yh-

teisvaikutuksen 

yksilön ominai-

suuksien muo-

dostumisessa ja 

soveltaa osaa-

mistaan käytän-

nön esimerkkei-

hin. 
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Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja 

monimuotoisuus 

ovat kehittyneet 

evoluution 

kautta.  

 

Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja 

monimuotoisuus 

ovat kehittyneet 

evoluution 

kautta.  

 

Oppilas selittää 

perinnöllisyyden 

ja evoluution yh-

teyden. 

Oppilas kertoo 

esimerkkejä siitä, 

mihin biotekno-

logiaa hyödynne-

tään, sekä bio-

teknologian mah-

dollisuuksista ja 

haasteista. 

 

Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja 

monimuotoisuus 

ovat kehittyneet 

evoluution 

kautta, ja antaa 

esimerkkejä evo-

luutiosta jatku-

vana prosessina. 

  

Oppilas selittää 

perinnöllisyyden 

ja evoluution yh-

teyden esimerk-

kien avulla.  

T5 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisen 

S5 Oppilas oppii ih-

misen yksilönke-

hityksen ja kas-

vun vaiheet.  

Ihmiselimistön 

rakenteen ja toi-

minnan hahmot-

taminen 

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen 

keskeisimpiä eli-

miä ja elimistöjä.  

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen 

keskeisimpiä eli-

miä ja elimistöjä.  

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen eli-

miä ja elimistöjä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä ja kuvailla 

ihmisen elimiä ja 

elimistöjä.  
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kehitystä ja eli-

mistön perustoi-

mintoja 

 

Oppilas oppii eli-

mistön perustoi-

minnot. 

  

Oppilas kuvailee 

keskeisimpien 

elimistöjen teh-

täviä. 

 

 

 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja. 

 

Oppilas kuvailee 

ihmisen kasvun 

ja kehittymisen 

keskeisiä vai-

heita. 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja ja sääte-

lyjärjestelmiä. 

 

Oppilas kertoo 

ihmisen kasvun 

ja kehittymisen 

keskeisiä vai-

heita. 

 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja ja sääte-

lyjärjestelmiä ja 

selittää, kuinka 

ne muodostavat 

toiminnallisia ko-

konaisuuksia. 

 

Oppilas selittää 

perustellen ihmi-

sen kasvun ja ke-

hittymisen kes-

keisiä vaiheita. 

T6 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

luonnonympäris-

tössä tapahtuvia 

muutoksia ja ih-

misen vaikutusta 

ympäristöön 

sekä ymmärtä-

mään ekosystee-

mipalveluiden 

merkitys 

S6 Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristössä tapah-

tuviin muutok-

siin. 

 

Oppilas ymmär-

tää biologian 

merkityksen kes-

tävän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa. 

Ihmisen ja luon-

non vuorovaiku-

tuksen hahmot-

taminen sekä 

kestävän tulevai-

suuden ymmär-

rys 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

ihmisen toimin-

nan vaikutuksista 

ympäristöön.  

 

Oppilas luettelee 

kestävän kehityk-

sen osa-alueet.  

Oppilas osaa ku-

vailla ja antaa 

esimerkkejä ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristöön. 

 

Oppilas kuvailee 

kestävän kehityk-

sen osa-alueet ja 

antaa joitakin 

esimerkkejä kes-

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä ihmi-

sen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristöön. 

 

Oppilas kuvailee 

kestävän kehi-

tyksen osa-alu-

eet ja antaa esi-

merkkejä kestä-

Oppilas osaa pe-

rustella, miten 

ihmisen toiminta 

vaikuttaa ympä-

ristöön ja tarkas-

telee muutosten 

seurauksia. 

 

Oppilas selittää 

syy-seuraussuh-

teita kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa ja 
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Oppilas ymmär-

tää biotalouden 

ja ekosysteemi-

palveluiden mer-

kityksen. 

 

tävän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi biologian 

näkökulmasta. 

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä bio-

taloudesta ja 

ekosysteemipal-

veluista. 

 

 

vän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi biologian 

näkökulmasta. 

 

Oppilas kertoo 

biotaloudesta ja 

ekosysteemipal-

veluista. 

 

perustelee näke-

myksensä biolo-

gisen tiedon poh-

jalta. 

 

Oppilas arvioi 

biotalouden ja 

ekosysteemipal-

veluiden merki-

tystä kestävän 

tulevaisuuden 

näkökulmasta. 

Biologiset taidot 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään luonnon-

tieteellistä ajat-

telutaitoa sekä 

syy- ja seuraus-

suhteiden ym-

märtämistä 

S1–S6 Oppilas oppii bio-

logiaan liittyviä 

syy- ja seuraus-

suhteita. 

Luonnontieteelli-

nen ajattelutaito 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

biologian perus-

käsitteitä ja liit-

tää niitä annet-

tuihin biologian 

ilmiöihin. 

 

Oppilas kertoo 

oppimastaan bio-

logisesta ilmiöstä 

yksinkertaisesti 

omin sanoin. 

 

Oppilas osaa 

käyttää biologisia 

peruskäsitteitä. 

 

Oppilas esittää 

oppimansa biolo-

gisen ilmiön 

omin sanoin ja 

valitsee sopivan 

tavan tiedon esit-

tämiseen.  

 

Oppilas osaa 

käyttää biologi-

sia käsitteitä tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas esittää 

oppimansa asian 

omin sanoin bio-

logialle ominai-

sella tavalla sekä 

valitsee sopivan 

tavan tiedon esit-

tämiseen. 

Oppilas osaa 

käyttää biologisia 

käsitteitä tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas esittää 

oppimansa asian 

omin sanoin jä-

sennellysti biolo-

gialle ominaisella 

tavalla sekä valit-
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Oppilas asettaa 

yksinkertaisia ky-

symyksiä luon-

nosta ja luonnon-

ilmiöistä. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oppilas esittää 

joitakin mielek-

käitä kysymyksiä 

luonnosta ja 

luonnonilmiöistä 

sekä kertoo 

luonnontieteelli-

siä syy-seuraus-

suhteita. 

see sopivan ta-

van tiedon esittä-

miseen.  

 

Oppilas esittää 

mielekkäitä kysy-

myksiä luonnosta 

ja luonnonilmi-

öistä sekä selit-

tää ja perustelee 

luonnontieteelli-

siä syy-seuraus-

suhteita. 

T8 opastaa oppi-

lasta käyttämään 

biologian tutki-

musvälineistöä 

sekä tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa 

S1–S5 Oppilas oppii 

käyttämään bio-

logista tutkimus-

välineistöä.  

 

Oppilas oppii 

hyödyntämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa ja 

erilaisia tietoläh-

teitä biologian 

opiskelussa. 

Biologisen tutki-

musvälineistön, 

teknologian ja 

tiedon käyttö 

 

 

 

 

 

Oppilas osallistuu 

opetukseen labo-

ratoriossa ja 

maastossa.  

 

Oppilas käyttää 

joitakin biologian 

tutkimusvälineitä 

ohjattuna. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä ohja-

tusti.  

Oppilas osaa 

työskennellä tur-

vallisesti labora-

toriossa ja maas-

tossa ohjatusti. 

 

Oppilas käyttää 

biologian tutki-

musvälineistöä 

ohjeen mukaan. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

Oppilas osaa 

työskennellä tur-

vallisesti labora-

toriossa ja maas-

tossa.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisesti biologian 

tutkimusvälineis-

töä. 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

Oppilas osaa 

työskennellä itse-

näisesti ja tavoit-

teellisesti labora-

toriossa ja maas-

tossa.  

 

Oppilas käyttää 

biologian tutki-

musvälineistöä ja 

arvioi eri biolo-

gian tutkimusvä-

lineistön soveltu-

vuutta työsken-

telyyn. 
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muutamasta eri-

laisesta tietoläh-

teestä.  

 

 

 

 

erilaisista tieto-

lähteistä sekä va-

litsee joitakin 

luotettavia tieto-

lähteitä.   

 

 

 

 

 

Oppilas hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä sekä ar-

vioi tietolähtei-

den luotetta-

vuutta ja soveltu-

vuutta. 

T9 ohjata oppi-

lasta koosta-

maan eliöko-

koelma ja kas-

vattamaan kas-

veja biologisten 

ilmiöiden ym-

märtämiseksi 

S1–S4, S6 Oppilas oppii ko-

koamaan eliöko-

koelman.  

 

Oppilas oppii kas-

vattamaan kas-

veja biologisten 

ilmiöiden ym-

märtämiseksi. 

Eliökokoelman 

laatiminen ja 

kasvien kokeelli-

nen kasvattami-

nen 

Oppilas osaa 

koostaa ohjatusti 

pienen eliöko-

koelman. 

 

Oppilas osallistuu 

kasvien kasvatuk-

seen.  

Oppilas osaa 

koostaa ohjeiden 

mukaisesti pieni-

muotoisen perin-

teisen tai digi-

taalisen kasviko-

koelman tai 

muun digitaali-

sen eliökokoel-

man. 

 

Oppilas toteut-

taa ohjatusti kas-

vatuskokeen ja 

kertoo kasvatus-

kokeen tulokset. 

 

 

Oppilas osaa 

koostaa ohjeiden 

mukaisesti perin-

teisen tai digi-

taalisen kasviko-

koelman tai 

muun digitaali-

sen eliökokoel-

man. 

 

Oppilas toteut-

taa kasvatusko-

keen ja tekee 

siitä päätelmiä 

tarkasteltavaan 

biologiseen ilmi-

öön liittyen.  

 

 

Oppilas osaa 

koostaa ohjeiden 

mukaisesti laa-

jahkon ja huolel-

lisesti toteutetun 

perinteisen tai 

digitaalisen kas-

vikokoelman tai 

muun digitaali-

sen eliökokoel-

man. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja toteut-

taa kasvatusko-

keen, arvioi ko-

keen tulosten 

luotettavuutta 
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sekä selittää, mi-

ten kasvatuskoe 

liittyy tarkastel-

tavaan biologi-

seen ilmiöön. 

T10 ohjata oppi-

lasta tekemään 

tutkimuksia sekä 

koulussa että 

koulun ulkopuo-

lella 

S1–S6 

 

Oppilas oppii te-

kemään biologi-

sia tutkimuksia. 

Biologisen tutki-

muksen tekemi-

nen 

Oppilas osallistuu 

biologisen tutki-

muksen tekoon 

ja kertoo, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida labora-

toriossa ja maas-

tossa. 

 

Oppilas tekee 

pienimuotoisen 

biologisen tutki-

muksen.  

Oppilas osaa ha-

vainnoida ja tal-

lentaa keräämi-

ään tietoja labo-

ratoriossa ja 

maastossa. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja tekee 

pienimuotoisen 

biologisen tutki-

muksen ja rapor-

toi sen tuloksia. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida ja tal-

lentaa keräämi-

ään tietoja labo-

ratoriossa ja 

maastossa. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja toteuttaa 

oman tutkimuk-

sen itsenäisesti ja 

raportoi sen tu-

lokset selkeästi. 

T11 kannustaa 

oppilasta sovel-

tamaan biolo-

gian tietoja ja 

taitoja omassa 

elämässä sekä 

yhteiskunnalli-

S6 Oppilas oppii an-

tamaan esimerk-

kejä siitä, kuinka 

biologisia tietoja 

ja taitoja voidaan 

hyödyntää 

omassa elämässä 

sekä yhteiskun-

Biologisten tieto-

jen ja taitojen 

soveltaminen ar-

jessa  

Oppilas osaa ker-

toa esimerkkejä 

siitä, miten omat 

valinnat vaikutta-

vat terveyteen ja 

ympäristöön.  

  

  

Oppilas osaa ker-

toa biologisen 

tiedon pohjalta 

esimerkkejä siitä, 

miten omat va-

linnat vaikuttavat 

terveyteen ja ym-

päristöön. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä, miten 

biologisia tietoja 

ja taitoja voi so-

veltaa omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnallisessa 

keskustelussa. 

Oppilas osaa 

pohtia ja perus-

tella, miten bio-

logisia tietoja voi 

soveltaa omassa 

elämässään sekä 

yhteiskunnalli-
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sessa keskuste-

lussa ja päätök-

senteossa 

nallisessa keskus-

telussa ja päätök-

senteossa. 

 sessa keskuste-

lussa ja päätök-

senteossa.  

Biologian asenne- ja arvotavoitteet  

T12 innostaa op-

pilasta syventä-

mään kiinnos-

tusta luontoa ja 

sen ilmiöitä koh-

taan sekä vahvis-

tamaan luonto-

suhdetta ja ym-

päristö- 

tietoisuutta 

S1–S6 

 

Oppilas oppii 

kiinnostumaan 

luonnosta ja sen 

ilmiöistä. Oppi-

laan luontosuhde 

vahvistuu. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

 

   

T13 ohjata oppi-

lasta tekemään 

eettisesti perus-

teltuja valintoja 

S6 Oppilas oppii te-

kemään eetti-

sesti perusteltuja 

valintoja. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T14 innostaa op-

pilasta vaikutta-

maan ja toimi-

maan kestävän 

S6 Oppilas innostuu 

vaikuttamaan ja 

toimimaan kestä-

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

  

 

 



289 
 

tulevaisuuden 

rakentamiseksi 

vän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi. 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

 

 

7. luokka 

BIOLOGIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Biologinen tieto ja ymmärrys 
 

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perus-
rakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja 

S1-
S4 
S6 

Harjoitellaan ymmärtämään erilaisia vesiekosysteemejä, niiden perusrakenteita ja 
toimintaa. 

 L4 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan raken-
netta 

S1-
S5 

Harjoitellaan eliökunnan luokittelun pääpiirteitä ja opetellaan vertailemaan eri 
eliöiden rakenteita.  
 
Tutustutaan eliökunnan ryhmiin arkit, bakteerit, eläimet, kasvit ja sienet. 

L4 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympä-
ristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle  

S1-
S4 
S6 

Tutustutaan lähiluontoon retkeilemällä ja tekemällä havaintoja erilaisista elinym-
päristöistä.  
 
Opetellaan tunnistamaan vesiympäristön tavallisimpia eliölajeja.  
 

L4 
L7 
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Harjoitellaan ymmärtämään eliöiden sopeutumista erilaisiin vesiekosysteemeihin. 
 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä 
tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäris-
töön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merki-
tys 

S6 Arvioidaan ihmisen vaikutuksia vesiekosysteemiin ja ymmärretään vesien merki-
tys.  
 
Tutustutaan vesiluonnonsuojeluun. 

L4 
L7 

Biologiset taidot 
 

 

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtä-
mistä 

S1-
S6 

Harjoitellaan luonnontieteellistä ajattelutapaa.  
 
Harjoitellaan ymmärtämään eliöiden lisääntymistä, kasvua ja kehitystä sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä. 

L1 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvä-
lineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-
S5 

Tutustutaan mikroskoopin käyttöön, erilaisiin näytteenottovälineisiin ja biologi-
sen tutkimuksen kulkuun esittämällä ohjatusti kysymyksiä, tekemällä hypoteeseja 
ja tekemällä havaintoja sekä tulkintoja.  
 
Harjoitellaan yksinkertaisen kirjallisen tutkimusraportin laadintaa. 
 

L1 
L5 

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvat-
tamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi 

S1-
S4 
S6 

Opetellaan koostamaan eliökokoelma.   L7 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä kou-
lussa että koulun ulkopuolella  

S1-
S6 

Opitaan havainnoimaan ympäristöä ja sen eliöitä retkeilemällä lähiluonnon vesis-
töjen äärellä.  
 
Harjoitellaan tekemään pienimuotoisia tutkimuksia ja niihin perustuvia johtopää-
töksiä omasta elinympäristöstä. 
 

L1 
L5 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
 

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luon-
toa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luonto-
suhdetta ja ympäristötietoisuutta  

S1-
S6 

Innostetaan luontoharrastuksiin retkeilemällä ja havainnoimalla lähiympäristöä. 
Painotetaan retkillä vastuullista luonnossa liikkumista sekä vahvistetaan intoa 
luonnon kunnioittamiseen ja ympäristönsuojeluun.  
 

L7 



291 
 

Opetellaan ymmärtämään pienenkin ympäristöteon positiivinen merkitys oman ja 
erityisesti lähiympäristön eliölajien hyvinvoinnille tutustumalla eliöihin ja elämän 
perusedellytyksiin. 
  

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kes-
tävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S6 Harjoitellaan luonnon kannalta eettisten valintojen tekemistä. L7 

 

 

 

8. luokka 

BIOLOGIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Biologinen tieto ja ymmärrys 
 

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perus-
rakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja 

S1-
S4 
S6 

Tutustutaan erilaisiin ekosysteemeihin suomalaisessa luonnossa. 
 
Retkeillään, tehdään havaintoja ja pienimuotoisia tutkimuksia lähiympäristössä.  
 
Opiskellaan ekosysteemin rakennetta ja toimintaa hyödyntämällä metsäympäris-
tön eliölajistoa.  
 
Opetellaan tunnistamaan tavallisimmat metsän eliölajit ja perehdytään niiden vä-
lisiin vuorovaikutussuhteisiin.  
 
Koostetaan eliökokoelma.   

 L4 
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T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri 
elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympä-
ristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle  

S1-
S4 
S6 

Opetellaan metsien tavallisimmat eliölajit.  
 
Opetellaan tunnistamaan lajien sopeumia metsäluontoon.  
 
Vahvistetaan luonnon monimuotoisuuden ymmärtämistä tutustumalla erilaisiin 
ekosysteemeihin.  
 

L4 
L7 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä 
tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäris-
töön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merki-
tys 

S6 Tehdään pienimuotoisia tutkimuksia lähiluonnossa ja havainnoidaan ekosystee-
min toimintaa sekä ihmisen vaikutusta luontoon.  
 
Tutustutaan metsiin luonnonvarana ja pohditaan metsien kestävän käytön tapoja.  
 
Opetellaan luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut tutustumalla metsien merki-
tykseen Suomen ja koko maailman kannalta. 
 
Opetellaan positiviista asennetta luontoa kohtaan retkeilemällä lähiympäristössä. 
  

L4 
L7 

Biologiset taidot 
 

 

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtä-
mistä 

S1-
S6 

Perehdytään luonnontieteellisen ajatteluun suunnittelemalla ja toteuttamalla pie-
nimuotoisia tutkimuksia. Tutkimusten yhteydessä opetellaan tekemään luonnon-
tieteellisiä kysymyksiä, hypoteeseja ja johtopäätöksiä. 

L1 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvä-
lineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-
S5 

Käytetään biologialle tunnusomaista tutkimus- ja mittausvälineistöä. Käytetään 
erilaisia näytteidenkeruuvälineitä ja -menetelmiä esimerkiksi eliökokoelmaa koos-
tettaessa.  
 
Harjoitellaan raportoimaan omien tutkimusten tuloksia käyttämällä tieto- ja vies-
tintäteknologiaa. 
 

L1 
L5 

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvat-
tamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi 

S1-
S4 
S6 

Koostetaan ohjatusti eliökokoelma. L1 
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T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä kou-
lussa että koulun ulkopuolella  

S1-
S6 

Opetellaan havainnoimaan ympäristöä ja siinä tavattavia eliöitä retkeilemällä lä-
hiympäristössä. Otetaan maastossa näytteitä, joita tutkitaan joko maastossa tai 
myöhemmin luokassa.  
Tutkimusten yhteydessä opetellaan tekemään hypoteeseja, tutkimista ja tulosten 
raportointia.  
 

L1 
L5 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja 
ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa ja päätöksenteossa  

S6 Opetellaan tekemään ekologisesti ja eettisesti perusteltuja valintoja omaan koke-
mukseen perustuvalla tietämyksellä luonnosta ja sen toiminnasta.  
 
Harjoitellaan perustelemista tutkimustöiden raportoinnin, vaikuttamiskirjoittami-
sen ja väittelyn avulla. 
 

L2 
L3 
L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
 

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luon-
toa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luonto-
suhdetta ja ympäristötietoisuutta  

S1-
S6 

Vahvistetaan kokemusta luonnosta ja lisätään kiinnostusta ja intoa luonnon kun-
nioittamiseen ja ympäristön suojeluun retkeilemällä ja luontoa havainnoimalla.  
 
Harjoitellaan lähiluontoretkillä vastuullista luonnossa liikkumista kunnioittaen jo-
kamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia.  
 

L7 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja 
valintoja  

S6 Pohditaan jokaisen omaa vastuuta kestävästä tulevaisuudesta lähiympäristöä tut-
kimalla.  
 
Pohditaan, miten erilaiset tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti 
metsäluonnon monimuotoisuuden säilymiseen.  
 
Harjoitellaan ekologisesti ja eettisesti perusteltujen valintojen tekemistä ja niiden 
kautta vaikuttamista. 
 

L7 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kes-
tävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S6 Pohditaan jokaisen omaa vastuuta kestävästä tulevaisuudesta lähiympäristöä tut-
kimalla.  
 

L7 
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Harjoitellaan vastuullisuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla lähiympäristöön 
liittyvä luonnonsuojelutyö.  
 
Harjoitellaan ekologisesti ja eettisesti perusteltujen valintojen tekemistä ja niiden 
kautta vaikuttamista.  
 

 

 

 

9. luokka 

BIOLOGIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Biologinen tieto ja ymmärrys 
 

 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja 
evoluution perusperiaatteita 

S1 
S4 
S5 

Tutustutaan perinnöllisyyden perusteisiin ja pohditaan, miten perimä vaikuttaa yk-
silönkehitykseen ja yksilön ominaisuuksiin.  
 
Tutustaan evoluution perusperiaatteisiin ja siihen, miten elämä on kehittynyt maa-
palolla. 
 

L1 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja 
elimistön perustoimintoja 

S5 Tutustutaan ihmisen elimistön perusrakenteisiin ja elintoimintoihin.  
 
Tarkastellaan ihmisen lisääntymistä, yksilönkehitystä ja kasvua. 
 

L3 

Biologiset taidot  
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T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtä-
mistä 

S1-
S6 

Tutustutaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen suunnittelemalla ja to-
teuttamalla pienimuotoisia kokeita ja testejä liittyen ihmisen elintoimintoihin. 
Työskentelyssä korostuvat tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja havainnointi.  
Kokeiden ja testien yhteydessä vahvistetaan taitoa tehdä luonnontieteellisiä kysy-
myksiä, hypoteeseja ja johtopäätelmiä. 
 

L1 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvä-
lineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-
S5 

Tutustutaan biologialle tunnusomaiseen tutkimus- ja mittausvälineistöön ihmistä 
koskevien pienimuotoisten tutkimusten yhteydessä. Testejä tehdessä harjoitellaan 
tieto- ja viestintäteknologiaa. Harjoitellaan tiedonhakua, analysointia, lähdekritiik-
kiä ja tilastointia. 
 
 

L1 
L5 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä kou-
lussa että koulun ulkopuolella 

S1-
S6 

Harjoitellaan työskentelyä laboratorion kaltaisessa oppimisympäristössä mahdolli-
suuksien mukaan.  
 
Havainnoidaan, kerätään ja tallennetaan tietoa hyödyntäen monipuolisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa.  
 
Harjoitellaan hypoteesien tekemistä, tutkimuksen tekemisen vaiheita ja tulosten 
raportointia. 
 

L1 
L5 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja 
ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa ja päätöksenteossa 

S6 Pohditaan, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yh-
teiskunnassa.  
 
Harjoitellaan perustelemaan näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. 
 

L2 
L3 
L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
 

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luon-
toa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luonto-
suhdetta ja ympäristötietoisuutta 

S1-
S6 

Toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. L7 
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T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja 
valintoja 

S6 Harjoitellaan hyödyntämään biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön 
liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa.  
 
Opetellaan esittämään perusteluja eettisesti kestäville valinnoille. 
 

L7 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kes-
tävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S6 Tutustutaan erilaisiin vaikuttamiskeinoihin. Harjoitellaan toimintaa ja vaikuttamista 
kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 
 
 

L7 

 

 

 
15.4.6 MAANTIETO  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiym-

päristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehik-

koon.  

 

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuu-

reita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaisku-

vaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. 

 

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia 

alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat 

oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. 

 

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa 

oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää myös oppilaiden 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa. 
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Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja 

vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

 
Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys   

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maa-
pallosta 

S1-S6 L1, L4, L5  

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä 
sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla 
maapallolla  

S1-S4, S6 L4, L5 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja 
kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, 
elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alu-
eilla 

S1-S6 L2, L4 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luon-
nonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään 
luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

S1-S6 L7 

Maantieteelliset taidot   

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa 
sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä  

S1-S6 L1 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, 
mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä  

S1-S6 L4, L5 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomedia-
taitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja 
muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä 

S1-S6 L5, L6 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustai-
toja  

S1-S6 L1 
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T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä 
tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan 
ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa 
ja koko maailmassa  

S1-S6 L4 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyö-
taitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantie-
teellistä tietoa 

S1-S6 L2 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäris-
töä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osal-
listumisen ja vaikuttamisen taitoja 

S1-S6 L7 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet   

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimi-
vaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi 

S1-S6 L7 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään 
sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta 
sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

S1-S6 L3, L7 

 
 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että maapallon 

karttakuvan kehittäminen (S1) ja ajankohtaisen maailman seuraaminen (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia 

eri vuosiluokille. 

 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee.  

Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon 

ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtu-

mien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-

alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 
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S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaih-

telua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää 

käyttöä. 

 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa 

lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. 

Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.  

 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. 

Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän 

edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.  

 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muu-

alla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuu-

toksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alu-

eella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. 

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyösken-

tely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon ope-

tusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen 

kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä.  

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elä-

mismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9  

 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella 

uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan 
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kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä tiedostaa oppilaiden spatiaalisen hahmottami-

sen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja karttatulkinnassa. Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen 

tilanteissa. Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja kannustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa 

pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia 

erilaisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.  

Maantieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7–9   

 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimus-

taitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 

suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja 

soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-

sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. 

Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehit-

tää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mää-

ritellyt maantiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  
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Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantie-

dossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien 

antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea oppi-

laan jäsentyneen 

karttakuvan ra-

kentumista maa-

pallosta 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

hahmottamaan 

maapallon kart-

takuvan ja sen 

peruspiirteet.  

Hän oppii kes-

keisten kohtei-

den sijainnin ja 

nimistön. 

 

Maapallon kart-

takuvan hahmot-

taminen ja kes-

keisen paikanni-

mistön tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ker-

toa maanosan ja 

valtion eron.  

 

Oppilas nimeää 

kartalta valtame-

ret ja maanosat. 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

kaupunkeja ja 

keskeisimpiä 

kohteita Suo-

mesta sekä valti-

oita Euroopasta 

ja muualta maail-

masta sekä tietää 

nimeämiensä 

kohteiden ja val-

tioiden sijainnin. 

Oppilas osaa 

maapallon kart-

takuvan perus-

piirteet, kuten 

vuoristoja, niemi-

maita, salmia ja 

merialueita, sekä 

tietää keskeisten 

kohteiden sijain-

nin ja nimistön. 

 

Oppilas osaa 

käyttää karttaku-

van peruspiirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisesti, kuten 

soveltaa kohtei-

den sijaintia ja ni-

mistöä maantie-

teellisten ilmiöi-

den kuvailussa ja 

selittämisessä.  

 

T2 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

luonnonmaan-

tieteellisiä ilmi-

öitä ja vertaile-

S1–S4, S6 Oppilas oppii 

luonnonmaantie-

teellisten ilmiöi-

den vaikutuksia.  

Hän oppii tunnis-

Luonnonmaan-

tieteellisten ilmi-

öiden tuntemus 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 

aiheuttamista il-

miöistä.  

Oppilas osaa ker-

toa maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mista ilmiöistä 

Oppilas osaa se-

littää maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mia ilmiöitä esi-

merkkien avulla.  

Oppilas ymmär-

tää Maan plane-

taarisuuden sekä 

osaa selittää 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 
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maan luonnon-

maisemia Suo-

messa ja muualla 

maapallolla 

tamaan ja kuvai-

lemaan luonnon-

maisemia Suo-

messa ja muualla 

maapallolla. 

 

Oppilas nimeää 

erilaisia luonnon-

maisemia. 

esimerkkien 

avulla. 

 

Oppilas nimeää 

lämpövyöhyk-

keet. 

 

Oppilas nimeää 

ja antaa esimerk-

kejä joistakin il-

masto- ja kasvilli-

suusalueista.  

  

Oppilas tunnistaa 

ja kuvailee luon-

nonmaisemia 

Suomessa ja 

maapallolla. 

 

 

Oppilas nimeää 

ja sijoittaa kar-

talle keskeisim-

mät maapallon il-

masto- ja kasvilli-

suusalueet 

ja kertoo joitakin 

niiden syntyyn 

vaikuttavia teki-

jöitä.  

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä 

luonnonmaise-

mien syntyyn vai-

kuttaneista teki-

jöistä Suomessa 

ja maapallolla. 

aiheuttamia ilmi-

öitä ja kertoa mi-

ten ne vaikutta-

vat ihmisen toi-

mintaan.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla maapallon 

keskeisimpiä il-

masto- ja kasvilli-

suusalueita ja se-

littää niiden syn-

tyyn vaikuttavia 

tekijöitä.  

 

Oppilas selittää 

luonnonmaise-

mien syntyyn vai-

kuttaneita teki-

jöitä Suomessa ja 

maapallolla. 

T3 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

ihmismaantie-

teellisiä ilmiöitä 

ja kulttuurimai-

semia sekä ym-

S1–S6 Oppilas oppii ih-

mismaantieteel-

listen ilmiöiden 

vaikutuksia. Hän 

oppii kulttuurien 

piirteiden ja kult-

tuurimaisemien 

Ihmismaantie-

teellisten ilmiöi-

den tuntemus 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin ih-

mismaantieteelli-

siä ilmiötä, kuten 

väestö, elinkei-

not, liikenne-

Oppilas osaa ni-

metä ja antaa 

esimerkkejä ih-

mismaantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Suomessa ja 

Oppilas osaa ker-

toa ihmismaan-

tieteellisistä ilmi-

öistä Suomessa 

ja muualla maail-

massa. 

 

Oppilas osaa se-

littää erilaisista 

ihmismaantie-

teellisistä ilmi-

öistä Suomessa 

ja muualla maail-
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märtämään eri-

laisia kulttuureja, 

elinkeinoja ja ih-

misten elämää 

Suomessa ja 

maapallon eri 

alueilla 

vaihtelua Suo-

messa ja maapal-

lon eri alueilla. 

muodot ja mat-

kailu Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

 

 

muualla maail-

massa.  

 

Oppilas nimeää 

joitakin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

kulttuurien piir-

teisiin. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kulttuuri-

maisemia. 

 

 

 

Oppilas kertoo, 

millaiset tekijät 

vaikuttavat kult-

tuurien piirteisiin 

eri alueilla. 

 

Oppilas vertailee 

kulttuurimaise-

mia eri alueilla. 

 

 

 

massa ja perus-

tella syntyyn vai-

kuttaneita teki-

jöitä. 

 

Oppilas kuvailee 

kulttuurien piir-

teiden vaihtelua 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

 

Oppilas selittää, 

mitkä tekijät vai-

kuttavat kulttuu-

rimaisemien syn-

tyyn Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

T4 kannustaa op-

pilasta pohti-

maan ihmisen 

toiminnan ja 

luonnonympäris-

tön välistä vuo-

rovaikutusta 

sekä ymmärtä-

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

ja luonnonympä-

ristön välistä 

vuorovaikutusta.  

 

Luonnon ja ihmi-

sen toiminnan 

välisen vuorovai-

kutuksen ymmär-

täminen sekä 

luonnonvarojen 

kestävä käyttö 

Oppilas osaa tun-

nistaa, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan, kuten elin-

keinoihin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan.  

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten luon-

nonympäristö 

vaikuttaa ihmi-

sen toimintaan 

Suomessa ja eri 

puolilla maapal-

loa. 

 

Oppilas osaa se-

littää, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimintaan 

ja nimeää alueel-

lisia esimerkkejä 

niistä. 
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mään luonnon-

varojen kestävän 

käytön merkitys 

  

Oppilas ymmär-

tää luonnonvaro-

jen kestävän käy-

tön merkityksen. 

Oppilas nimeää 

erilaisia luonnon-

varoja. 

Oppilas luokitte-

lee luonnonva-

roja niiden kestä-

vyyden näkökul-

masta.  

Oppilas kertoo, 

miksi luonnonva-

rojen kestävä 

käyttö on tär-

keää. 

Oppilas peruste-

lee, miten ihmi-

sen toiminta ai-

heuttaa erilaisia 

ympäristöongel-

mia. 

 

Oppilas osaa se-

littää luonnonva-

rojen kestävän 

käytön ja ympä-

ristöongelmien 

suhteita ja perus-

tella luonnonvar-

jojen kestävän 

käytön merkityk-

sen. 

Maantieteelliset taidot 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään maantie-

teellistä ajattelu-

taitoa sekä kykyä 

esittää maantie-

teellisiä kysy-

myksiä 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

ajattelutaitoja.  

 

Oppilas oppii 

esittämään 

maantieteellisiä 

kysymyksiä. 

Maantieteelli-

nen ajattelutaito 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisten 

maantieteen pe-

ruskäsitteiden 

merkityksen. 

 

Oppilas kuvailee 

aluetta kartoista 

tai kuvista. 

Oppilas osaa 

määritellä maan-

tieteellisiä perus-

käsitteitä. 

 

Oppilas tunnistaa 

eri aluetasoja, 

kuten oma lä-

hiympäristö, 

Oppilas osaa ku-

vailla ilmiöitä 

käyttäen maan-

tieteen peruskä-

sitteitä. 

 

Oppilas kuvailee 

alueiden välisiä 

Oppilas osaa se-

littää ilmiöitä 

käyttämällä tar-

koituksenmukai-

sesti maantie-

teellisiä käsit-

teitä.  
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 kunta, Suomi, Eu-

rooppa ja koko 

maailma. 

 

Oppilas kuvailee 

aluetta kartoista 

tai kuvista. 

 

Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia maantie-

teellisiä kysymyk-

siä. 

 

 

eroja joillakin 

aluetasoilla. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellisiä 

kysymyksiä ja 

pohtii vastauksia 

niihin. 

Oppilas vertailee 

maantieteellisiä 

ilmiöitä eri alue-

tasoilla ja selittää 

syitä alueiden vä-

lisiin eroihin. 

 

Oppilas esittää 

perusteltuja 

maantieteellisiä 

kysymyksiä ja 

vastauksia niihin. 

 

 

T6 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tilatajua 

sekä symbolei-

den, mittasuhtei-

den, suuntien ja 

etäisyyksien ym-

märrystä 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii so-

veltamaan kart-

tataitoja käytän-

nössä.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään kar-

tan symboleja ja 

mittasuhteita 

sekä ottamaan 

Tilatajun kehitty-

minen 

Oppilas osaa il-

mansuunnat. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää joita-

kin karttamerk-

kejä. 

 

Oppilas osaa il-

maista kohteen 

sijainnin ilman-

suuntien avulla. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää kartta-

merkkejä. 

 

Oppilas mittaa ja-

namittakaavan 

Oppilas osaa 

suunnata maas-

tokartan todelli-

suuden mukai-

sesti ja liikkua 

maastossa kartan 

avulla. 

  

Oppilas mittaa 

suhdelukumitta-

kaavan avulla 

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisesti 

eri karttatyyp-

pejä sekä ilma- ja 

satelliittikuvia. 
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suuntia ja mittaa-

maan etäisyyksiä. 

 

avulla etäisyyk-

siä. 

etäisyyksiä kar-

talla. 

T7 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan arkielä-

män geomedia-

taitoja sekä luke-

maan, tulkitse-

maan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä 

S1–S6 

 

Oppilas oppii 

geomediataitoja.  

 

Oppilas oppii lu-

kemaan, tulkitse-

maan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Geomediataidot Oppilas osaa tun-

nistaa yksinker-

taisia asioita kar-

toilta, diagram-

meista ja kuvista.  

Oppilas osaa tul-

kita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja sekä kartta-

palveluja maan-

tieteellisistä ilmi-

öistä. 

 

Oppilas laatii yk-

sinkertaisia kart-

toja ja diagram-

meja. 

Oppilas osaa tul-

kita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja, karttapalve-

luja sekä muuta 

geomediaa 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä.  

 

Oppilas laatii 

karttoja, dia-

grammeja sekä 

muita maantie-

teellisiä malleja. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä laatimis-

taan kartoista, 

diagrammeista, 

muusta geome-

dia-aineistosta 

sekä muista 

maantieteelli-

sistä malleista. 

T8 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään maantie-

teellisiä tutki-

mustaitoja 

  

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja. 

Maantieteelliset 

tutkimustaidot 

Oppilas osallistuu 

pienimuotoisen 

tutkimuksen to-

teutukseen ja 

osaa kertoa, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Oppilas osaa to-

teuttaa pieni-

muotoisen maan-

tieteellisen tutki-

muksen.  

 

Oppilas osaa va-

lita sopivan tavan 

tutkimustulosten 

esittämiseen. 

Oppilas osaa to-

teuttaa maantie-

teellisen tutki-

muksen. 

 

Oppilas havain-

nollistaa tutki-

mustuloksia geo-

median avulla 

Oppilas osaa to-

teuttaa raken-

teeltaan selkeän 

maantieteellisen 

tutkimuksen. 

 

Oppilas havain-

nollistaa ja esit-

tää tuloksiaan 

monipuolisesti 
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 sekä esittää tut-

kimustuloksia 

maantieteelle 

ominaisella ta-

valla. 

geomedian avulla 

ja liittää tutki-

mustulokset 

osaksi maantie-

teellisiä ilmiöitä. 

T9 harjaannuttaa 

oppilasta havain-

noimaan ympä-

ristöä ja siinä ta-

pahtuvia muu-

toksia sekä akti-

voida oppilasta 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ha-

vainnoimaan ym-

päristöä ja siinä 

tapahtuvia muu-

toksia erityisesti 

ilmastonmuu-

tosta ja luonnon 

monimuotoisuu-

den heikkene-

mistä.  

 

Oppilas oppii 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa. 

Ympäristöluku-

taito ja ympäris-

tön muutosten 

arvioiminen 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ohjatusti. 

 

Oppilas osaa tun-

nistaa ympäris-

tön muutoksia.  

 

 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin itsenäisesti 

ohjeen mukaan. 

 

Oppilas osaa ha-

vainnoida ympä-

ristön muutoksia, 

kuten ilmaston-

muutosta ja 

luonnon moni-

muotoisuuden 

heikkenemistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa, ja antaa 

esimerkkejä 

näistä.  

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ja kytkee ha-

vaintoja opetta-

jan ohjaamana 

käsiteltävään il-

miöön. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ympäristön 

muutoksista ja 

nimeää syitä kes-

keisimpiin ympä-

ristön muutok-

siin. 

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia ja selit-

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ja kytkee ha-

vaintoja käsitel-

tävään ilmiöön. 

 

Oppilas osaa se-

littää syitä ympä-

ristön muutosten 

taustalla. 

 

Oppilas arvioi 

kriittisesti seu-

raamiensa maan-

tieteellisten ta-

pahtumien vaiku-

tuksia omassa lä-

hiympäristössä, 

Suomessa tai 

koko maail-

massa. 
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ajankohtaisia ta-

pahtumia 

tää joidenkin ta-

pahtumien taus-

toja. 

T10 tukea oppi-

lasta kehittä-

mään vuorovai-

kutus- ja ryhmä-

työtaitoja sekä 

argumentoi-

maan ja esittä-

mään selkeästi 

maantieteellistä 

tietoa 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

vuorovaikutus- ja 

ryhmätyötaitoja 

ja reflektoimaan 

omaa toimin-

taansa ryhmän 

jäsenenä. Hän 

oppii argumen-

toimaan ja esittä-

mään maantie-

teellistä tietoa 

selkeästi. 

Ryhmässä työs-

kentelyn, maan-

tieteellisen tie-

don esittämisen 

ja argumentoin-

nin taidot 

Oppilas osaa toi-

mia ohjatusti 

osana ryhmää.  

 

Oppilas erottaa 

toisistaan maan-

tieteellisen tie-

don ja mielipi-

teen. 

Oppilas osaa toi-

mia ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa omin sa-

noin. 

 

Oppilas kuunte-

lee toisten näke-

myksiä ja esittää 

omia näkemyksi-

ään maantieteel-

lisistä asioista. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa oppiai-

neelle ominai-

sella tavalla. 

 

Oppilas esittää 

perusteluja 

omille näkemyk-

silleen maantie-

teellisistä asi-

oista. 

 

Oppilas osaa toi-

mia kannusta-

vana ryhmän jä-

senenä.  

 

Oppilas peruste-

lee esittämäänsä 

maantieteellistä 

tietoa. 

 

Oppilas peruste-

lee maantieteelli-

sen tiedon poh-

jalta johdonmu-

kaisesti omia nä-

kemyksiään 

maantieteelli-

sistä asioista. 

T11 ohjata oppi-

lasta vaalimaan 

luontoa, raken-

nettua ympäris-

töä ja niiden mo-

nimuotoisuutta 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen 

taitoja eri alueta-

soilla. 

Osallistumis- ja 

vaikuttamistaito-

jen soveltaminen 

eri aluetasoilla. 

Oppilas osallistuu 

ohjatusti lähiym-

päristön vaalimi-

seen, kuten viih-

tyisyyden tai tur-

Oppilas osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas osaa oh-

jatusti suunni-

tella ja osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas osaa 

suunnitella kei-

noja lähiympäris-

tön vaalimiseen 

ja toteuttaa 

niistä jonkin. 
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sekä vahvistaa 

oppilaan osallis-

tumisen ja vai-

kuttamisen tai-

toja 

vallisuuden pa-

rantamiseen tai 

ympäristön mo-

nimuotoisuuden 

säilyttämiseen. 

Oppilas antaa 

esimerkkejä ta-

voista osallistua 

ja vaikuttaa lä-

hiympäristöön, 

globaaleihin ilmi-

öihin ja alueelli-

siin kehityskysy-

myksiin. 

 

 

Oppilas selittää, 

miten voi osallis-

tua ja vaikuttaa 

lähiympäristöön, 

globaaleihin ilmi-

öihin ja alueelli-

siin kehityskysy-

myksiin.  

 

 

Oppilas vertailee 

ja arvioi eri osal-

listumisen ja vai-

kuttamisen ta-

poja lähiympäris-

töön, globaalei-

hin ilmiöihin ja 

alueellisiin kehi-

tyskysymyksiin. 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T12 tukea oppi-

lasta kasvamaan 

aktiiviseksi, vas-

tuullisesti toimi-

vaksi ja kestä-

vään elämänta-

paan sitoutu-

neeksi kansa-

laiseksi 

S1–S6 

 

Oppilas oppii kas-

vamaan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi ja 

kestävään elä-

mäntapaan sitou-

tuneeksi kansa-

laiseksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T13 ohjata oppi-

lasta arvosta-

maan alueellista 

identiteettiään 

sekä luonnon, ih-

mistoiminnan ja 

S1–S6 

 

Oppilas oppii ar-

vostamaan alu-

eellista identi-

teettiään sekä 

luonnon, ihmis-

toiminnan ja 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-
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kulttuurien mo-

ninaisuutta ja 

kunnioittamaan 

ihmisoikeuksia 

kaikkialla maail-

massa 

kulttuurien moni-

naisuutta ja kun-

nioittamaan ih-

misoikeuksia 

kaikkialla maail-

massa. 

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

 

 

7. luokka 

MAANTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 
 

 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentu-
mista maapallosta 

S1-
S6 

Tutustutaan maapallon karttakuvan peruspiirteisiin ja keskeisten kohteiden sijain-
tiin ja nimistöön.  

L1 
L4 
L5  

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä 
ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suo-
messa ja muualla maapallolla  

S1-
S4 
S6 

Harjoitellaan luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä.  
 
Tutustutaan Maan planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla.  
 
Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuus-
vyöhykkeitä.   

L4 
L5 
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Maantieteelliset taidot 
 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajat-
telutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyk-
siä  

S1-
S6 

Tutkitaan erilaisia alueita ja harjoitellaan kuvaamaan ja selittämään niiden välisiä 
eroja.  
 
Tutustutaan ja tulkitaan erilaisia karttoja painottaen koko maapallon tarkastelua.  
 
Harjoitellaan maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohditaan niiden vastauk-
sia.   
 

L1 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symbo-
leiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ym-
märrystä  

S1-
S6 

Harjoitellaan mittaamaan sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä 
kartalla.  
 
Harjoitellaan maastossa liikkumista kartan avulla. 

L4 
L5 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän 
geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laati-
maan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmi-
öistä 

S1-
S6 

Harjoitellaan kuvien, diagrammien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian 
käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.  
 
Harjoitellaan piirtämään käsin yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. 
 
Harjoitellaan paikanmääritystä koordinaatiston avulla.  
 
Tutustutaan paikkatietosovellusten käyttöön.  
 

L5 
L6 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutki-
mustaitoja  

S1-
S6 

Toteutetaan pienimuotoinen maantieteellinen tutkimus.  
 
Harjoitellaan tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja tulosten 
esittämistä suullisesti. 
 

L1 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään 
selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-
S6 

Harjoitellaan ryhmässä työskentelyä ja oman toiminnan arviointia.  
 
Harjoitellaan mielipiteiden esittämistä maantieteellisistä asioista sekä erilaisten nä-
kemysten kuuntelua.   

L2 
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Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 
 

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuulli-
sesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutu-
neeksi kansalaiseksi 

S1-
S6 

Harjoitellaan vastuullista ja kestävän elämäntavan mukaista toimintaa koulussa ja 
koulun ulkopuolella. 
 
Pohditaan omia kulutusvalintoja.  
 
Harjoitellaan ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.  
 

L7 

 

 

 

8. luokka 

MAANTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 
 

 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä 
ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suo-
messa ja muualla maapallolla  

S1-
S4 
S6 

Harjoitellaan luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selittämistä. 
 
Tutustutaan erilaisten luonnonmaantieteellisten ilmiöiden vaikutuksiin ja näkymi-
seen Suomessa.  
 
Pohditaan Itämeren merkitystä Suomelle. 

L4 
L5 
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T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä il-
miöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilai-
sia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suo-
messa ja maapallon eri alueilla 

S1-
S6 

Harjoitellaan ihmismaantieteellisten ilmiöiden havainnoimista ja hahmottamista.  
 
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin.  
 
Opetellaan kuvaamaan kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa. 
 
 
 

L2 
L4 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan 
ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä 
ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön mer-
kitys 

S1-
S6 

Tarkastellaan luonnon ja ihmisen toiminnan välistä vuorovaikutusta; miten luon-
nonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia 
ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan.  
 
Pohditaan, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. 
 

L7 

Maantieteelliset taidot 
 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajat-
telutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyk-
siä  

S1-
S6 

Tutkitaan erilaisia alueita ja harjoitellaan kuvaamaan ja selittämään niiden välisiä 
eroja.  
 
Tutustutaan ja tulkitaan eri aluetasoisia karttoja painottaen omaa lähiympäristöä, 
kuntaa ja Suomea.  
 
Harjoitellaan maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohditaan niiden vastauk-
sia.  
 

L1 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän 
geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laati-
maan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmi-
öistä 

S1-
S6 

Harjoitellaan kuvien, karttojen, karttapalvelujen ja muun geomedian käyttöä maan-
tiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä. 

L5 
L6 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutki-
mustaitoja  

S1-
S6 

Toteutetaan pienimuotoinen esimerkiksi lähialueeseen liittyvä maantieteellinen 
tutkimus.  
 

L1 
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Harjoitellaan tutkimustulosten havainnollistamista geomedian avulla ja tulosten 
esittämistä suullisesti.  
 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä 
ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiym-
päristössä, Suomessa ja koko maailmassa  

S1-
S6 

Harjoitellaan lähiympäristön muutosten havainnointia.  
 
Tutustutaan erityisesti Suomessa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja muutoksia ai-
heuttaviin tekijöihin.  
 
Seurataan maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan 
tapahtumien taustoja.  
 
 

L4 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään 
selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-
S6 

Harjoitellaan ryhmässä työskentelyä ja oman toiminnan arviointia.  
 
Harjoitellaan perusteltujen mielipiteiden esittämistä, erilaisten näkemysten kuun-
telua ja rakentavaa keskustelua maantieteellisistä asioista. 

L2 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 
 

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuulli-
sesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutu-
neeksi kansalaiseksi 

S1-
S6 

Harjoitellaan vastuullista ja kestävän elämäntavan mukaista toimintaa koulussa ja 
koulun ulkopuolella. 
 
Harjoitellaan ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin. 

L7 

 

 

 

9. luokka 

MAANTIETO 
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Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 
 

 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentu-
mista maapallosta 

S1-
S6 

Harjoitellaan erilaisten karttojen käyttöä keskittyen Euroopan paikannimistöön.  

 

L1 
L4 
L5  

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä il-
miöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilai-
sia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suo-
messa ja maapallon eri alueilla 

S1-
S6 

Harjoitellaan ihmismaantieteellisten ilmiöiden havainnoimista ja hahmottamista.  

Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin eri puolilla 
maapalloa.  

Kuvataan kulttuurimaisemien vaihtelua maapallon eri alueilla.  

 

L2 
L4 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan 
ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä 
ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön mer-
kitys 

S1-
S6 

Harjoitellaan selittämään luonnon ja ihmisen toiminnan välistä vuorovaikutusta; 
miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia 
vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan eri puolilla maapal-
loa.  

Mietitään, miksi luonnonvarojen kuten energialähteiden kestävä käyttö on tärkeää. 

L7 

Maantieteelliset taidot 
 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajat-
telutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyk-
siä  

S1-
S6 

Tutkitaan erilaisia alueita.  

Harjoitellaan kuvaamaan ja selittämään alueiden välisiä eroja.  

Tutustutaan ja tulkitaan eri aluetasoisia karttoja: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, 
Eurooppa ja koko maailma.  

Harjoitellaan maantieteellisten kysymysten tekemistä ja pohditaan niiden vastauk-
sia. 

L1 
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T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän 
geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laati-
maan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmi-
öistä 

S1-
S6 

Harjoitellaan kuvien, karttojen, karttapalvelujen, paikkatiedon ja muun geomedian 
käyttöä maantiedon sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.  

Tuotetaan ja käytetään geomediaa monipuolisesti tietokoneen ohjelmistoja ja 
verkkopalveluja hyödyntäen sekä käsin piirtämällä.  

Tuotetaan ja tulkitaan geomediaa paikkatietosovelluksia hyväksikäyttäen.  
 

L5 
L6 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutki-
mustaitoja  

S1-
S6 

Toteutetaan pienimuotoinen maantieteellinen tutkimus. Havainnollistetaan tutki-
mustuloksia hyödyntäen monipuolisesti opittuja geomedian taitoja. Hyödynnetään 
erilaisia tapoja julkaista tutkimus.  
 

L1 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä 
ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta 
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiym-
päristössä, Suomessa ja koko maailmassa  

S1-
S6 

Harjoitellaan lähiympäristön muutosten havainnointia.  

Tutustutaan Euroopassa ja muualla maailmassa tapahtuviin ympäristömuutoksiin ja 
muutoksia aiheuttaviin tekijöihin.  

Seurataan maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan 
tapahtumien taustoja.  

 

L4 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään 
selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-
S6 

Harjoitellaan ryhmässä työskentelyä ja oman toiminnan arviointia.  

Harjoitellaan mielipiteiden esittämistä maantieteellisistä asioista, erilaisten näke-
mysten kuuntelua ja rakentavaa suhtautumista sekä syvennetään argumentoinnin 
taitoja. 

L2 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua 
ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa 
oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

S1-
S6 

Kartutetaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja toimimalla projektissa, jossa yh-
dessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai 
ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen (esim. roskatalkoot, jätteenvähentä-
miskampanja tai mielipide vireillä olevasta kaavasta). 

Pohditaan globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassa (esim. tuotteen elin-
kaari). 

L7 



317 
 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 
 

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuulli-
sesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutu-
neeksi kansalaiseksi 

S1-
S6 

Harjoitellaan vastuullista ja kestävän elämäntavan mukaista toimintaa koulussa ja 
koulun ulkopuolella. 

Harjoitellaan ottamaan kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin.  

L7 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identi-
teettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien 
moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia 
kaikkialla maailmassa 

S1-
S6 

Harjoitellaan tunnistamaan alueellista identiteettiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

Opetellaan luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta.  

Harjoitellaan lähiympäristön ja sen kulttuurien ja ihmisten monimuotoisuuden ku-
vaamista.  

Pohditaan hyvän elämän edellytyksiä, moninaisuuden merkitystä ja yhteiskunnan 
ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.  
 

L3 
L7 

 

 
15.4.7 FYSIIKKA 

Oppiaineen tehtävä  
 
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fy-

siikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja tek-

nologian asioista ja ilmiöistä.  Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten 

ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

 

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on 

kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvan-

titatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi 

kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, 

tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.  
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Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merki-

tys käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen 

kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.  

 

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan 

fysiikan osaamista. 

 
 
Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1-S6 L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan 
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen 
sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1-S6 L1, L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merki-
tystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa  

S1-S6 L6, L7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valinto-
jaan energiavarojen kestävän käytön kannalta 

S1-S6 L3, L7 

Tutkimisen taidot   

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkastelta-
vista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimus-
ten ja muun toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yh-
teistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

S1-S6 L2, L5 
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T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään 
omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia  

S1-S6 L2, L5 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten 
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan 
yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitte-
luun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden 
kanssa 

S1-S6 L2, L3, L5 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja 
esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien 
simulaatioiden avulla  

S1-S6 L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen   

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmälli-
sesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnon-
tieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden ku-
vaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä 

S1-S6 L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri 
tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näke-
myksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tie-
don luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa 
tietoa  

S1-S6 L1, L4 

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiu-
det jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä 
sähköstä 

S5, S6 L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdolli-
suuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa 
kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhtei-
söissä  

S1-S6 L6 
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Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnon-

tieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy kaikkiin muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutki-

muksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjes-

telyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknolo-

gian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja tur-

vallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. 

Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla. 

 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökul-

mista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fy-

siikan osaamista. 

 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä maailman-

kaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen. 

 

S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen 

kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivi-

sesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan. 

 

S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja omi-

naisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähkötur-

vallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan. 
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Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista 

ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia. 

 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, 

koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9 

 

Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omak-

sumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen 

ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen 

eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, 

osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista. 

Fysiikka 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7–9   

   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee moni-

puolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutki-

mustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä 

ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Ko-

konaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu moni-

muotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muo-

dostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden it-

searviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskuste-

luja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fy-

siikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

fysiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on fysiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 

4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan fysiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy fysiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella fysiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havain-

nollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 

arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja 

innostaa oppi-

lasta fysiikan 

opiskeluun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee fy-

siikan opiskelun 

mielekkääksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan fysiikan opis-

kelusta osana 
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oman oppimi-

sensa arviointia. 

T2 ohjata ja kan-

nustaa oppilasta 

tunnistamaan 

omaa fysiikan 

osaamistaan, 

asettamaan ta-

voitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskente-

lemään pitkäjän-

teisesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa fysiikan 

osaamistaan, 

asettaa tavoit-

teita omalle 

työskentelylleen 

ja työskentelee 

pitkäjänteisesti. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan fysiikan opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 

   

T3 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään fysiikan 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää fysiikan osaa-

misen merkitystä 

omassa elämäs-

sään, elinympä-

ristössä ja yhteis-

kunnassa. 

Fysiikan merki-

tyksen ymmärtä-

minen 

Oppilas tunnistaa 

joidenkin ilmiöi-

den liittymisen 

fysiikkaan sekä 

fysiikan osaami-

sen merkityksen 

joissakin amma-

teissa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

arkisista tilan-

teista, joissa tar-

vitaan fysiikan 

tietoja ja taitoja.  

 

Oppilas osaa ni-

metä ammatteja, 

joissa tarvitaan 

fysiikan osaa-

mista. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

fysiikan tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

fysiikan osaami-

sen merkityk-

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

fysiikan tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas osaa pe-

rustella fysiikan 

osaamisen merki-
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sestä eri amma-

teissa ja jatko-

opinnoissa. 

tystä eri amma-

teissa sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

fysiikan osaamis-

taan kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa 

sekä arvioimaan 

omia valintojaan 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää fysiikan mer-

kityksen kestä-

vän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa ja arvioi 

omia valintojaan 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot ja 

taidot fysiikan 

kannalta 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

omista valinnois-

taan, joilla on 

merkitystä ener-

giavarojen kestä-

vän käytön kan-

nalta. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tilanteista, joissa 

fysiikkaa tarvi-

taan kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin hy-

viä ratkaisuja 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten fy-

siikkaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia rat-

kaisuja energia-

varojen kestävän 

käytön kannalta. 

Oppilas peruste-

lee esimerkkien 

avulla, miten fy-

siikkaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa se-

littää kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamiseen liit-

tyviä syy-seu-

raussuhteita ja 

perustella erilai-

sia ratkaisuja 

energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa op-

pilasta muodos-

tamaan kysy-

S1–S6 Oppilas muodos-

taa tutkimusky-

Kysymysten 

muodostaminen 

sekä tutkimusten 

Oppilas tunnistaa 

ilmiöitä, joihin 

liittyen voidaan 

Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

Oppilas muodos-

taa täsmennet-

tyjä kysymyksiä 

tarkasteltavien 

Oppilas muodos-

taa perusteltuja 

kysymyksiä tar-
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myksiä tarkastel-

tavista ilmiöistä 

sekä kehittä-

mään kysymyk-

siä edelleen tut-

kimusten ja 

muun toiminnan 

lähtökohdiksi  

symyksiä tarkas-

teltavista ilmi-

östä. 

 

ja muun toimin-

nan suunnittelu 

kehittää tutki-

muskysymyksiä. 

liittyviä yksinker-

taisia kysymyksiä, 

joita voidaan ke-

hittää tutkimus-

ten lähtökoh-

diksi. 

 

ilmiöiden tutki-

miseksi esimer-

kiksi rajaamalla 

muuttujia. 

kasteltavista il-

miöistä tukeutu-

malla aikaisem-

paan tietoon il-

miöstä.  

 

Oppilas kehittää 

kysymyksiä tutki-

musten tai muun 

toiminnan lähtö-

kohdiksi. 

T6 ohjata oppi-

lasta toteutta-

maan kokeellisia 

tutkimuksia yh-

teistyössä mui-

den kanssa sekä 

työskentele-

mään turvalli-

sesti ja johdon-

mukaisesti 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 

kokeellisia tutki-

muksia yhteis-

työssä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti. 

Kokeellisen tutki-

muksen toteut-

taminen 

Oppilas osallistuu 

kokeelliseentyös-

kentelyyn ha-

vainnoimalla tut-

kimusten toteut-

tamista työtur-

vallisuusnäkö-

kohdat huomi-

oon ottaen ja 

pystyy kerto-

maan havainnois-

taan. 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja mittauksia 

suunnitelmaa 

noudattaen, tar-

vittaessa ohja-

tusti. 

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

muiden kanssa. 

Oppilas työsken-

telee turvalli-

sesti sekä tekee 

havaintoja ja 

mittauksia ohjei-

den tai suunni-

telman mukaan. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti, tarvittaessa 

itsenäisesti, sekä 

tekee havaintoja 

ja mittauksia tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa yhteis-

työssä erilaisia 

tutkimuksia ja tu-

kee muita 

ryhmän jäseniä 

tarvittaessa. 
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T7 ohjata oppi-

laita käsittele-

mään, tulkitse-

maan ja esittä-

mään omien tut-

kimustensa tu-

loksia sekä arvi-

oimaan niitä ja 

koko tutkimus-

prosessia 

S1–S6 Oppilas käsitte-

lee ja analysoi 

tutkimustensa 

tuloksia sekä ar-

vioi tutkimuspro-

sessia. 

Tutkimusten tu-

losten käsittely, 

esittäminen ja 

arviointi 

Oppilas kuvailee 

tehtyä tutki-

musta ja sen tu-

loksia tukeutu-

malla tutkimuk-

sessa kerättyyn 

tietoon tai tehtyi-

hin havaintoihin.   

Oppilas käsitte-

lee tutkimuk-

sessa kerättyä 

tietoa, esittää 

tutkimusten tu-

loksia ohjeiden 

mukaisesti ja te-

kee yksinkertai-

sia johtopäätök-

siä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

vaikuttavista te-

kijöistä. 

Oppilas käsitte-

lee ja esittää tut-

kimusten tulok-

sia sekä tekee 

johtopäätöksiä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

sekä tutkimus-

prosessin toimi-

vuuteen vaikut-

tavista tekijöistä. 

Oppilas käsitte-

lee, tulkitsee ja 

esittää tutkimus-

ten tuloksia fy-

siikalle ominai-

sella tavalla sekä 

perustelee teh-

tyjä johtopäätök-

siä tukeutumalla 

tutkimuksissa 

saatuun aineis-

toon. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida sekä tu-

loksia että tutki-

musprosessia. 

T8 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään teknologis-

ten sovellusten 

toimintaperiaat-

teita ja merki-

tystä sekä innos-

taa osallistu-

maan yksinker-

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää teknologisten 

sovellusten toi-

mintaperiaatteita 

ja merkitystä. 

Hän kehittää ja 

soveltaa yksin-

kertaisia teknolo-

gisia ratkaisuja 

Teknologinen 

osaaminen ja yh-

teistyö teknolo-

gisessa ongel-

manratkaisussa 

Oppilas tunnistaa 

teknologisten so-

vellusten merki-

tyksen omassa 

elämässään ja 

osaa nimetä 

niistä muutamia 

esimerkkejä, 

joissa on sovel-

lettu fysiikkaa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

fysiikan sovelta-

misesta teknolo-

giassa ja kuvailla 

näiden käyttöä. 

 

Oppilas osallistuu 

teknologisen on-

gelmanratkaisun 

Oppilas osaa ku-

vata fysiikkaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia 

ja selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita. 

 

Oppilas osaa ku-

vata fysiikkaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia, 

selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita ja perustella 

niiden merkitystä 

yhteiskunnalle. 
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taisten teknolo-

gisten ratkaisu-

jen ideointiin, 

suunnitteluun, 

kehittämiseen ja 

soveltamiseen 

yhteistyössä 

muiden kanssa 

yhteistyössä mui-

den kanssa. 

 

ideointiin ja 

suunnitteluun. 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa yksinker-

taisen fysiikkaa 

soveltavan tek-

nologisen ratkai-

sun ideoinnissa, 

suunnittelussa, 

kehittämisessä 

ja soveltami-

sessa. 

Oppilas toimii 

teknologisen rat-

kaisun ideoin-

nissa, suunnitte-

lussa, kehittämi-

sessä ja sovelta-

misessa sekä it-

senäisesti että 

rakentavasti yh-

teistyössä mui-

den kanssa. 

T9 opastaa oppi-

lasta käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon ja mit-

taustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen 

sekä tukea oppi-

laan oppimista 

havainnollista-

vien simulaatioi-

den avulla 

S1–S6 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

sekä simulaati-

oita omassa op-

pimisessaan. 

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Oppilas käyttää 

ohjatusti tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa tiedon 

hankkimiseen. 

 

Oppilas tutustuu 

johonkin oppi-

mista tukevaan 

simulaatioon.  

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen ja esittämi-

seen ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia tiedon 

ja mittaustulos-

ten hankkimi-

seen, käsittele-

miseen ja esittä-

miseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätöksiä 

simulaatiosta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia omatoi-

misesti tiedon ja 

mittaustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätöksiä  

simulaatiosta.  
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Oppilas osaa 

tehdä yleistyksiä 

simulaation 

avulla. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

fysiikan käsit-

teitä täsmälli-

sesti sekä jäsen-

tämään omia kä-

siterakenteitaan 

kohti luonnon-

tieteellisten teo-

rioiden mukaisia 

käsityksiä 

S1–S6 Oppilas käyttää 

fysiikan käsit-

teitä täsmälli-

sesti sekä  

hyödyntää ajat-

telussaan luon-

nontieteellisiä 

teorioita. 

Käsitteiden 

käyttö ja jäsenty-

minen 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen joitakin 

fysiikan käsit-

teitä. 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä. 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä. 

 

Oppilas osaa yh-

distää toisiinsa il-

miön, siihen liit-

tyvät ominaisuu-

det ja ominai-

suuksia kuvaavat 

suureet. 

 

Oppilas selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä täsmälli-

sesti. 

 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöihin 

liittyvät ominai-

suudet ja ominai-

suuksia kuvaavat 

suureet käsitera-

kenteeksi. 

T11 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

erilaisia malleja 

ilmiöiden kuvaa-

misessa ja selit-

tämisessä sekä 

ennusteiden te-

kemisessä 

S1–S6 Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

ilmiöiden tarkas-

telussa. 

Mallien käyttä-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ilmiöi-

den kuvaami-

sessa käytetyistä 

malleista. 

Oppilas käyttää 

yksinkertaisia 

malleja ilmiöiden 

kuvaamiseen ja 

ennusteiden te-

kemiseen. 

Oppilas käyttää 

yksinkertaisia 

malleja ja tekee 

niiden pohjalta 

ennusteita sekä 

osaa selittää, mi-

ten malli on 

muodostettu 

Oppilas käyttää 

malleja ja tekee 

niiden pohjalta 

ennusteita sekä 

osaa muodostaa 

mittaustuloksista 

yksinkertaisia 

malleja. 
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 mittaustulok-

sista. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen sekä mallin 

rajoituksia tai 

puutteita. 

T12 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

ja arvioimaan 

kriittisesti eri tie-

tolähteitä sekä il-

maisemaan ja 

perustelemaan 

erilaisia näke-

myksiä fysiikalle 

ominaisella ta-

valla 

S1–S6 Oppilas käyttää 

ja arvioi kriitti-

sesti eri tietoläh-

teitä sekä ilmai-

see ja perustelee 

erilaisia näke-

myksiä fysiikalle 

ominaisella ta-

valla. 

Argumentointi-

taidot ja tieto-

lähteiden käyttä-

minen 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä oh-

jatusti. 

 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä. 

 

Oppilas osaa il-

maista erilaisia 

näkökulmia ja 

harjoittelee pe-

rustelemaan niitä 

fysiikalle ominai-

sella tavalla. 

 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

valitsee yleisesti 

luotettavina pi-

dettyjä tietoläh-

teitä.   

 

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia fy-

siikalle ominai-

sella tavalla. 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

osaa pohtia tie-

tolähteen luotet-

tavuutta. 

 

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia fy-

siikalle ominai-

sella tavalla sekä 

vertailla kes-

kenään ristiriitai-

sia näkökulmia. 

T13 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan luonnon-

S1, S4 Oppilas hahmot-

taa luonnontie-

teellisen tiedon 

Luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

teen ja tiedon 

Oppilas tunnistaa 

kokeellisuuden 

fysiikan tapana 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

luonnontieteelli-

Oppilas osaa ku-

vailla fysiikkaan 

liittyvien esi-

merkkien avulla 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

fysiikkaan liitty-

vien esimerkkien 
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tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa  

luonnetta ja ke-

hittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

 

 

tuottamistavan 

hahmottaminen 

tuottaa luonnon-

tieteellistä tietoa. 

sen tiedon kehit-

tymisestä ja tie-

teellisistä ta-

voista tuottaa 

tietoa. 

 

luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa. 

avulla luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä. 

 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

T14 ohjata oppi-

lasta saavutta-

maan riittävät 

tiedolliset val-

miudet jatko-

opintoja varten 

vuorovaikutuk-

sesta ja liik-

keestä sekä säh-

köstä 

S5, S6 Oppilas saavut-

taa riittävät tie-

dolliset valmiu-

det jatko-opin-

toja varten vuo-

rovaikutuksesta 

ja liikkeestä sekä 

sähköstä. 

Tiedollisten 

jatko-opintoval-

miuksien saavut-

taminen vuoro-

vaikutuksesta ja 

liikkeestä sekä 

sähköstä 

Oppilas tunnistaa 

joitakin vuorovai-

kutukseen ja liik-

keeseen sekä 

sähköön liittyviä 

käsitteitä, ilmi-

öitä ja suureita 

tutuissa tilan-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

vuorovaikutuk-

sen ja liikkeen 

sekä sähkön kes-

keisiä käsitteitä, 

olioita, ilmiöitä, 

ominaisuuksia, 

suureita, malleja 

ja lakeja tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää vuorovai-

kutuksen ja liik-

keen sekä sähkön 

keskeisiä käsit-

teitä, olioita, ilmi-

öitä, ominaisuuk-

sia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa tilan-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää vuorovai-

kutuksen ja liik-

keen sekä sähkön 

keskeisiä käsit-

teitä, olioita, il-

miöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa ja sovel-

tavissa tilan-

teissa. 

T15 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan fysiikan 

tietojaan ja tai-

tojaan monialai-

S1–S6 Oppilas soveltaa 

fysiikan tietojaan 

ja taitojaan eri ti-

lanteissa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Arvioitava 

osaaminen sisäl-
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sissa oppimisko-

konaisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuksia 

tutustua fysiikan 

soveltamiseen 

erilaisissa tilan-

teissa, kuten 

luonnossa, elin-

keinoelämässä, 

järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä 

tyy muiden ta-

voitteiden osaa-

misen kuvauk-

siin. 

 

 

7. luokka 

FYSIIKKA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1-
S6 

Opetellaan tunnistamaan fysikaalisia ilmiöitä jokapäiväisessä toiminnassa. L1 
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fy-
siikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työs-
kentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1-
S6 

Opetellaan havainnoimaan ympäristöä ja tehdään ohjatusti mittauksia omaan elä-
mään liittyvissä fysiikan ilmiöissä. 

L1 
L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen 
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa 

S1-
S6 

Tutustutaan oman elämän kannalta merkityksellisiin fysikaalisiin ilmiöihin ja niiden 
aiheuttamiin terveysvaikutuksiin; radioaktiivisuus ja säteily. Opetellaan ymmärtä-
mään säteilyn hyötykäyttöä. 

L6 
L7 

Tutkimisen taidot 
 

 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtö 
kohdiksi 

S1-
S6 

Tutustutaan fysiikkaan oppilaan omien havaintojen pohjalta.  
 
Tehdään käytännön mittauksia (esim. heilahdus- ja värähdysliike sekä valon kulun 
tutkiminen). 
 

L1 
L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuk-
sia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1-
S6 

Tehdään ohjeistettuja tutkimuksia ryhmässä, parityönä ja yksin. 
 
Havainnoidaan fysiikan ilmiöitä itsenäisesti.  
 
Tehdään mittauksia ja tutkimuksia (esim. heilahdus- ja värähdysliikkeestä sekä va-
losta). 
 

L2 
L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esit-
tämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan 
niitä ja koko tutkimusprosessia 

S1-
S6 

Laaditaan raportteja mittauksista ja pohditaan omien ratkaisujen toimivuutta. 
 

L2 
L5 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätek-
nologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsit-
telemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppi-
mista havainnollistavien simulaatioiden avulla 

S1-
S6 

Opetellaan hyödyntämään tietotekniikkaa tiedonhaussa ja omien tutkimustulosten 
käsittelyssä. 
 
Etsitään esimerkkejä käsiteltävään asiaan koulun ulkopuolelta. 
 

L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täs-
mällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan 

S1-
S6 

Opetellaan fysiikan peruskäsitteitä; lämpötila, valon kulku, ääni ja aaltoliike. 
 

L1 
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kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityk-
siä 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöi-
den kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden 
tekemisessä 

S1-
S6 

Opetellaan maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet ja käsitellään fysiikkaa 
tieteenä. 

L1 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteelli-
sen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä ta-
poja tuottaa tietoa 

S1-
S6 

Tutustutaan tähtitieteen syntyyn ja fysiikan kehittymiseen. 
 

L1 
L4 

 

 

 

8. luokka 

FYSIIKKA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1- 
S6 

Tutustutaan energiaan ja mekaniikkaan liittyvään fysiikkaan oppilaan omassa 
elinympäristössä. 

L1 
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fy-
siikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työs-
kentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1- 
S6 

Opetellaan kvalitatiivisen havainnoinnin lisäksi etsimään tietoa ja havainnoimaan 
ympäristön fysikaalisia ilmiöitä myös kvantitatiivisesti. 
 
Harjoitellaan soveltamaan hankittuja tietoja omaan elämään. 
 

L1 
L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen 
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa 

S1- 
S6 

Tutustutaan fysiikan osaamista vaativiin käytännön tilanteisiin. 
 
Opetellaan mekaniikan perusteet. Etsitään koulun ulkopuolelta esimerkkejä meka-
niikasta. 
 

L6 
L7 

Tutkimisen taidot 
 

 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi 

S1- 
S6 

Tutustutaan fysiikan merkitykseen liikenteessä ja pohditaan opittujen asioiden 
merkitystä turvallisuudessa. 
 
Arvioidaan eri vaihtoehtoja mekaniikan ja paineen aihealueista sekä etsitään niihin 
liittyviä parhaita toimintamalleja fysiikan kannalta.  
 
 

L1 
L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuk-
sia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1- 
S6 

Tutustutaan kokeellisen tutkimusprosessin eri vaiheisiin. 
 
Tehdään mittauksia kappaleen liikkeestä, tasapainosta ja paineesta sekä tutustu-
taan aihepiirin sovelluksiin kotona ja työelämässä. 
 

L1 
L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esit-
tämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan 
niitä ja koko tutkimusprosessia 

S1- 
S6 

Harjoitellaan tutkimustulosten koontia ja niiden esittämistä kuvaajien avulla. Käyte-
tään apuna tietotekniikan sovelluksia. 
 
Harjoitellaan fysikaalisen julkaisutekstin lukemista. 
   

L2 
L5 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovel-
lusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa 

S1- 
S6 

Etsitään ympäristöstä mekaniikan lainalaisuuksia innovatiivisesti ja perehdytään ai-
heeseen liittyviin ongelmanratkaisukeinoihin. 

L2 
L3 
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osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltami-
seen yhteistyössä muiden kanssa 

L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
 

 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätek-
nologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsit-
telemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppi-
mista havainnollistavien simulaatioiden avulla 

S1- 
S6 

Opetellaan hankkimaan tietoa tutkittavasta asiasta ja harjoitellaan vertailemaan 
saatuja tuloksia.  
 
Opetellaan nykyteknologiaa mittausten tekemisessä. 
 

L5 

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täs-
mällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan 
kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityk-
siä 

S1- 
S6 

Perehdytään energiaan liittyviin fysiikan käsitteisiin, tutustutaan eri energiamuotoi-
hin sekä niiden tuottamiseen.  
 
Opetellaan käsitteet työ ja teho. 

L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöi-
den kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden 
tekemisessä 

S1- 
S6 

Tutkitaan vuorovaikutusta liikkeen aiheuttajana sekä mekaanisia ilmiöitä. 
 
Tutustutaan lämpöilmiöihin kvantitatiivisesti ja perehdytään lämpöenergiaan. 

L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriitti-
sesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustele-
maan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

S1- 
S6 

Perehdytään mekaniikan merkitykseen ja harjoitellaan vertailemaan erilaisia ener-
giaratkaisuja. 
 

L2 
L4 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteelli-
sen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä ta-
poja tuottaa tietoa 

S1- 
S6 

Tutustutaan mekaniikan kehitykseen ja pohditaan nyky-yhteiskun- nan teknologian 
käyttöä oman elämän kannalta. 
 

L1 
L4 

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset 
valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja 
liikkeestä sekä sähköstä 

S5 
S6 

Syvennetään tietoja liikkeestä, mekaniikasta ja energiasta jatko-opintojen kannalta. 
 

L1 
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9. luokka 

FYSIIKKA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1- 
S6 

Opetellaan ymmärtämään teknologian merkitys ja pitämään omaa tietämystä ajan 
tasalla. 

L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fy-
siikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työs-
kentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1- 
S6 

Mielletään fysiikan osa-alueiden hallitseminen tärkeäksi ja ymmärretään tiedon 
hankkimisen merkitys. 
 
Vahvistetaan käsitystä omasta osaamisesta. 

L1 
L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen 
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa 

S1- 
S6 

Pohditaan, mitä fysiikan taitoja tarvitaan omissa jatko-opinnoissa ja arkielämässä. L6L
7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioi-
maan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön 
kannalta 

S1- 
S6 

Harjoitellaan huomioimaan kestävä kehitys ja uusiutuvat energiaratkaisut tulevai-
suuden näkökulmasta.  
 
Seurataan fysiikan ajankohtaisia tapahtumia. 
 
Tehdään laskelmia sähköenergiasta. 

L3L
7 
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Tutkimisen taidot 
 

 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi 

S1- 
S6 

Syvennetään fysiikan tutkimuksen tuntemusta.  
 
Opetellaan fysiikkaan liittyvien kysymysten tekoa. 
 
Suunnitellaan kokeellisia tutkimuksia.  
 

L1L
7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuk-
sia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1- 
S6 

Tehdään mittauksia ja raportoidaan niitä yksin ja ryhmässä käyttäen hyväksi tieto-
tekniikan mahdollisuuksia. 

L2L
5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esit-
tämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan 
niitä ja koko tutkimusprosessia 

S1- 
S6 

Julkaistaan tutkimusten tuloksia ja arvioidaan niiden luotettavuutta, oikeellisuutta 
ja merkitystä. 

L2 
L5 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovel-
lusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa 
osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltami-
seen yhteistyössä muiden kanssa 

S1- 
S6 

Syvennetään sähköoppiin liittyviä keskeisiä toimintaperiaatteita ja opetellaan so-
veltamaan niitä omissa luovissa ratkaisuissa. 
 
Tutustutaan energian tuotantoon ja käyttöön sekä erilaisiin voimalaitoksiin. 
 
Opitaan sähkönsiirron fysikaaliset periaatteet. 
 

L2L
3L5 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätek-
nologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsit-
telemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppi-
mista havainnollistavien simulaatioiden avulla 

S1- 
S6 

Tutustutaan fysiikan tietoteknisiin ratkaisuihin ja opetellaan käyttämään erilaisia 
sovelluksia. 
 

L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täs-
mällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan 
kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityk-
siä 

S1- 
S6 

Ratkaistaan suureyhtälöitä ja tutustutaan sovellusohjelmiin. 
 
Vahvistetaan fysiikan keskeisten käsitteiden osaamista ja soveltamista. 

L1 



338 
 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöi-
den kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden 
tekemisessä 

S1- 
S6 

Opetellaan magnetismin perusteet. 
 
Opetellaan virtapiireihin liittyvät suureet jännite ja sähkövirta.  
 
Laajennetaan tietoja sähkömagneettisesta säteilystä ja radioaktiivisuudesta. 
 
Harjoitellaan käytännön elämään liittyviä sähköopin laskutehtäviä. 
 

L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriitti-
sesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustele-
maan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

S1- 
S6 

Opiskellaan tarvittavat tiedot fysiikasta jatko-opiskelua ja työelämää varten.  
 
Harjoitellaan arvioimaan tiedon oikeellisuutta ja sovellettavuutta. 
 
Harjoitellaan fysikaalisen tekstin lukemista ja tuottamista. 

L2L
4 

T13 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriitti-
sesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustele-
maan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

S1- 
S6 

Tutustutaan sähkön ja säteilyn historiaan. 
 
Laajennetaan tietoja tämän päivän fysiikan tutkimuksesta. 
 

L1L
4 

T14 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriitti-
sesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustele-
maan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

S1- 
S6 

Tehdään virtapiireistä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia. 
 

L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja 
taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelä-
mässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

S1- 
S6 

Tutustutaan eri ammateissa tarvittavaan fysiikan osaamiseen.  
 
Opetellaan soveltamaan opittuja tietoja. 
 
 
 

L6 
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15.4.8 KEMIA  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään ke-

mian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä 

valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa 

tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristös-

tään.  

  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on mak-

roskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikai-

semmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen 

kemian merkkikielellä.  Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tie-

don luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.  

 

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen.  Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys 

käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja 

yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun.  

 

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan 

kemian osaamista.  

 
Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun  S1-S6 L1 
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T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian 
osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen 
sekä työskentelemään pitkäjänteisesti  

S1-S6 L1, L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merki-
tystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valinto-
jaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren 
kannalta 

S1-S6 L3, L7 

Tutkimisen taidot   

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkastelta-
vista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimus-
ten ja muun toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yh-
teistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

S1-S6 L2, L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään 
omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia 

S1-S6 L2, L5 

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista tekno-
logiassa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ide-
ointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteis-
työssä muiden kanssa 

S1-S6 L2, L3, L5 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja 
esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

S1-S6 L5 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen   

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmälli-
sesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnon-
tieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja 
selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä 

S1-S6 L1 
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T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri 
tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näke-
myksiä kemialle ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tie-
don luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa 
tietoa  

S1-S6 L1, L4 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen 
ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista 

S5, S6 L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdolli-
suuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa 
kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhtei-
söissä  

S1-S6 L6 

 
 

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnon-

tieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppi-

laiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti 

tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä 

sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turval-

lisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja palo-

turvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.  

S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino 

on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, 

joissa tarvitaan kemian osaamista. 
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä 

luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden 

ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään 

yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.  

 
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohdi-

taan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.  Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerk-

kien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 

 

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista 

ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä 

koskevia rajoituksia.   

 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, 

koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.  

 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9 

 

Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omak-

sumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen 

ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen 

eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, 

osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista. 
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Kemia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7–9   

   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee moni-

puolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä 

aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan raken-

tavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien 

lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuo-

tosten lisäksi työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen 

rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointitaitoja ja 

vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää 

arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kemian 

tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunni-

telmassa. Päättöarvosana on kemian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet 

arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 

mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kemian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteerei-

hin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kemian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella kemiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havain-

nollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 

arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.  
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Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja 

innostaa oppi-

lasta kemian 

opiskeluun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee 

kemian opiskelun 

mielekkääksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan kemian opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 

   

T2 ohjata ja kan-

nustaa oppilasta 

tunnistamaan 

omaa kemian 

osaamistaan, 

asettamaan ta-

voitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskente-

lemään pitkäjän-

teisesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa kemian 

osaamistaan, 

asettaa tavoit-

teita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskente-

lee pitkäjäntei-

sesti. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan kemian opis-

kelusta osana 

oman oppimi-

sensa arviointia. 
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T3 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään kemian 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää kemian osaa-

misen merkitystä 

omassa elä-

mässä, elinym-

päristössä ja yh-

teiskunnassa. 

Kemian merki-

tyksen ymmärtä-

minen 

Oppilas tunnistaa 

joidenkin ilmiöi-

den liittymisen 

kemiaan sekä ke-

mian osaamisen 

merkityksen jois-

sakin amma-

teissa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

arkisista tilan-

teista, joissa tar-

vitaan kemian 

tietoja ja taitoja. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ammatteja, 

joissa tarvitaan 

kemian osaa-

mista. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

kemian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kemian osaami-

sen merkityk-

sestä eri amma-

teissa ja jatko-

opinnoissa. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

kemian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas osaa pe-

rustella kemian 

osaamisen merki-

tystä eri amma-

teissa sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

kemian osaamis-

taan kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa 

sekä arvioimaan 

omia valintojaan 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää kemian mer-

kityksen kestä-

vän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa sekä arvioi 

omia valintojaan 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta. 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot ja 

taidot kemian 

kannalta 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

omista valinnois-

taan, joilla on 

merkitystä luon-

nonvarojen kes-

tävän käytön ja 

tuotteen elinkaa-

ren kannalta. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tilanteista, joissa 

kemiaa tarvitaan 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin hy-

viä ratkaisuja 

luonnonvarojen 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten ke-

miaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia rat-

kaisuja luonnon-

varojen kestävän 

Oppilas peruste-

lee esimerkkien 

avulla, miten ke-

miaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa se-

littää kestävän 

tulevaisuuden ra-
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kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta. 

 

käytön ja tuot-

teen elinkaaren 

kannalta. 

 

kentamiseen liit-

tyviä syy-seu-

raussuhteita ja 

perustella erilai-

sia ratkaisuja 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

ja tuotteen elin-

kaaren kannalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa op-

pilasta muodos-

tamaan kysy-

myksiä tarkastel-

tavista ilmiöistä 

sekä kehittä-

mään kysymyk-

siä edelleen tut-

kimusten ja 

muun toiminnan 

lähtökohdiksi 

S1–S6 Oppilas muodos-

taa tutkimusky-

symyksiä tarkas-

teltavista ilmi-

öistä. 

Kysymysten 

muodostaminen 

sekä tutkimusten 

ja muun toimin-

nan suunnittelu 

Oppilas tunnistaa 

ilmiöitä, joita voi-

daan ottaa tutki-

musten lähtö-

kohdiksi. 

Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia kysymyksiä, 

joita voidaan ke-

hittää tutkimus-

ten lähtökoh-

diksi. 

Oppilas muodos-

taa täsmennet-

tyjä kysymyksiä 

tarkasteltavien 

ilmiöiden tutki-

miseksi esimer-

kiksi rajaamalla 

muuttujia. 

Oppilas muodos-

taa perusteltuja 

kysymyksiä tar-

kasteltavista il-

miöistä tukeutu-

malla aikaisem-

paan tietoon il-

miöstä.  

 

Oppilas kehittää 

kysymyksiä tutki-

musten tai muun 

toiminnan lähtö-

kohdiksi. 

T6 ohjata oppi-

lasta toteutta-

maan kokeellisia 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 

kokeellisia tutki-

Kokeellisen tutki-

muksen toteut-

taminen 

Oppilas osallistuu 

kokeelliseen 

työskentelyyn 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja mittauksia 

Oppilas työsken-

telee turvalli-

sesti sekä tekee 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 
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tutkimuksia yh-

teistyössä mui-

den kanssa sekä 

työskentele-

mään johdonmu-

kaisesti ja turval-

lisesti 

muksia yhteis-

työssä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti. 

havainnoimalla 

tutkimusten to-

teuttamista työ-

turvallisuusnäkö-

kohdat huomi-

oon ottaen ja 

pystyy kerto-

maan havainnois-

taan. 

suunnitelmaa 

noudattaen, tar-

vittaessa ohja-

tusti. 

 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

muiden kanssa. 

havaintoja ja 

mittauksia ohjei-

den tai suunni-

telman mukaan. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

  

ja johdonmukai-

sesti, tarvittaessa 

itsenäisesti, sekä 

tekee havaintoja 

ja mittauksia tar-

koituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa yhteis-

työssä erilaisia 

tutkimuksia ja tu-

kee muita 

ryhmän jäseniä 

tarvittaessa. 

T7 ohjata oppi-

laita käsittele-

mään, tulkitse-

maan ja esittä-

mään omien tut-

kimustensa tu-

loksia sekä arvi-

oimaan niitä ja 

koko tutkimus-

prosessia 

S1–S6 Oppilas käsitte-

lee ja analysoi 

tutkimustensa 

tuloksia sekä ar-

vioi tutkimuspro-

sessia. 

Tutkimusten tu-

losten käsittely, 

esittäminen ja 

arviointi 

Oppilas kuvailee 

tehtyä tutki-

musta ja sen tu-

loksia tukeutu-

malla tutkimuk-

sessa kerättyyn 

tietoon tai tehtyi-

hin havaintoihin. 

Oppilas käsitte-

lee tutkimuk-

sessa kerättyä 

tietoa ja esittää 

tutkimusten tu-

loksia ohjeiden 

mukaisesti sekä 

tekee yksinker-

taisia johtopää-

töksiä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

Oppilas käsitte-

lee ja esittää tut-

kimusten tulok-

sia sekä tekee 

johtopäätöksiä. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

sekä tutkimus-

Oppilas käsitte-

lee, tulkitsee ja 

esittää tutkimus-

ten tuloksia ke-

mialle ominai-

sella tavalla sekä 

perustelee teh-

tyjä johtopäätök-

siä tukeutumalla 

tutkimuksissa 

saatuun aineis-

toon. 
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tulosten oikeelli-

suuteen ja luo-

tettavuuteen 

vaikuttavista te-

kijöistä. 

prosessin toimi-

vuuteen vaikut-

tavista tekijöistä. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida sekä tu-

loksia että tutki-

musprosessia. 

T8 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan kemian so-

veltamista tek-

nologiassa sekä 

osallistumaan 

kemiaa sovelta-

vien ratkaisujen 

ideointiin, suun-

nitteluun, kehit-

tämiseen ja so-

veltamiseen yh-

teistyössä mui-

den kanssa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää kemian so-

veltamista tek-

nologiassa. 

 

Oppilas kehittää 

ja soveltaa yksin-

kertaisia teknolo-

gisia ratkaisuja 

yhteistyössä mui-

den kanssa. 

 

Teknologinen 

osaaminen ja yh-

teistyö teknolo-

gisessa ongel-

manratkaisussa 

Oppilas tunnistaa 

teknologisten so-

vellusten merki-

tyksen omassa 

elämässään ja 

osaa nimetä 

niistä muutamia 

esimerkkejä, 

joissa on sovel-

lettu kemiaa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kemian sovelta-

misesta teknolo-

giassa ja kuvailla 

niiden käyttöä. 

 

Oppilas osallistuu 

kemiaa sovelta-

van ongelman-

ratkaisun ideoin-

tiin ja suunnitte-

luun. 

Oppilas osaa ku-

vata kemiaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia 

ja selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita. 

 

Oppilas työsken-

telee yhteis-

työssä muiden 

kanssa yksinker-

taisen kemiaa so-

veltavan ratkai-

sun ideoinnissa, 

suunnittelussa, 

kehittämisessä ja 

soveltamisessa.  

Oppilas osaa ku-

vata kemiaa so-

veltavia teknolo-

gisia sovelluksia,  

selittää niiden 

toimintaperiaat-

teita sekä perus-

tella niiden mer-

kitystä yhteiskun-

nalle. 

 

Oppilas toimii ke-

miaa soveltavan 

ratkaisun ideoin-

nissa, suunnitte-

lussa, kehittämi-

sessä ja sovelta-

misessa sekä it-

senäisesti että 

rakentavasti yh-

teistyössä mui-

den kanssa. 
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T9 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon ja tutki-

mustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen 

sekä tukea oppi-

laan oppimista 

havainnollista-

vien simulaatioi-

den avulla 

S1–S6 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

sekä simulaati-

oita omassa op-

pimisessaan. 

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Oppilas käyttää 

ohjatusti tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa tiedon 

hankkimiseen. 

 

Oppilas tutustuu 

johonkin oppi-

mista tukevaan 

simulaatioon. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen ja esittämi-

seen ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia tiedon 

ja tutkimustulos-

ten hankkimi-

seen, käsittele-

miseen ja esittä-

miseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätök-

siä simulaati-

osta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia omatoi-

misesti tiedon ja 

tutkimustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemiseen 

ja esittämiseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

ja johtopäätöksiä 

simulaatiosta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä yleistyksiä 

simulaation 

avulla. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

kemian käsitteitä 

täsmällisesti 

sekä jäsentä-

S1–S6 Oppilas käyttää 

kemian käsitteitä 

täsmällisesti ja 

hyödyntää ajat-

Käsitteiden 

käyttö ja jäsenty-

minen 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen joitakin 

kemian käsit-

teitä. 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä.  

 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä. 

 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä täsmälli-

sesti. 
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mään omia käsi-

terakenteitaan 

kohti luonnon-

tieteellisten teo-

rioiden mukaisia 

käsityksiä 

telussaan luon-

nontieteellisiä 

teorioita. 

 Oppilas osaa yh-

distää toisiinsa il-

miön, siihen liit-

tyvät ominaisuu-

det ja käsitteet. 

 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöihin 

liittyvät ominai-

suudet ja käsit-

teet käsiteraken-

teeksi. 

T11 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

erilaisia malleja 

kuvaamaan ja 

selittämään ai-

neen rakennetta 

ja kemiallisia il-

miöitä 

S1–S6 Oppilas käyttää 

erilaisia malleja 

aineen raken-

teen ja kemiallis-

ten ilmiöiden 

tarkastelussa. 

Mallien käyttä-

minen 

Oppilas tunnis-

taa, että malleja 

käytetään aineen 

rakenteen kuvaa-

misessa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä, 

joissa aineen ra-

kennetta ja kemi-

allisia ilmiöitä ku-

vataan malleilla. 

 

Oppilas osaa ku-

vata aineen ra-

kennetta ja kemi-

allisia ilmiöitä eri-

laisilla malleilla. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen. 

Oppilas osaa ku-

vata ja selittää ai-

neen rakennetta 

ja kemiallisia il-

miöitä 

käyttämällä eri-

laisia malleja. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida mallin suh-

detta todellisuu-

teen sekä mallin 

rajoituksia tai 

puutteita. 

T12 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

ja arvioimaan 

kriittisesti eri tie-

tolähteitä sekä il-

maisemaan ja 

S1–S6 Oppilas käyttää 

ja arvioi kriitti-

sesti eri tietoläh-

teitä sekä ilmai-

see ja perustelee 

Argumentointi-

taidot ja tieto-

lähteiden käyttä-

minen 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä oh-

jatusti. 

 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä. 

 

Oppilas osaa il-

maista erilaisia 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

valitsee yleisesti 

Oppilas hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

osaa pohtia tie-

tolähteen luotet-

tavuutta. 
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perustelemaan 

erilaisia näke-

myksiä kemialle 

ominaisella ta-

valla 

erilaisia näke-

myksiä kemialle 

ominaisella ta-

valla. 

Oppilas tunnistaa 

kemialle ominai-

sella tavalla pe-

rusteltuja näke-

myksiä. 

näkökulmia ja 

harjoittelee pe-

rustelemaan niitä 

kemialle ominai-

sella tavalla. 

luotettavina pi-

dettyjä tietoläh-

teitä.  

  

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia kemi-

alle ominaisella 

tavalla. 

 

Oppilas osaa il-

maista ja perus-

tella erilaisia nä-

kökulmia kemi-

alle ominaisella 

tavalla sekä ver-

tailla keskenään 

ristiriitaisia näkö-

kulmia. 

T13 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa 

S1, S4 Oppilas hahmot-

taa luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja ke-

hittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

Luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

teen ja tiedon 

tuottamistavan 

hahmottaminen 

Oppilas tunnistaa 

kokeellisuuden 

kemian tapana 

tuottaa luonnon-

tieteellistä tietoa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

luonnontieteelli-

sen tiedon kehit-

tymisestä ja tie-

teellisistä ta-

voista tuottaa 

tietoa. 

Oppilas osaa ku-

vailla kemiaan 

liittyvien esi-

merkkien avulla 

luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla tieteellisiä 

tapoja tuottaa 

tietoa. 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

kemiaan liitty-

vien esimerkkien 

avulla luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta ja 

kehittymistä. 

 

Oppilas osaa se-

littää perustellen 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

T14 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään perusperi-

aatteita aineen 

S5, S6 Oppilas ymmär-

tää perusperiaat-

teita aineen omi-

Tiedollisten 

jatko-opintoval-

miuksien saavut-

taminen aineen 

Oppilas tunnistaa 

joitakin aineen 

ominaisuuksiin, 

rakenteeseen ja 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

aineen ominai-

Oppilas osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuksien, 

rakenteiden ja 

Oppilas osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuksien, 
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ominaisuuksista, 

rakenteesta ja 

aineiden muu-

toksista 

naisuuksista, ra-

kenteesta ja ai-

neiden muutok-

sista. 

ominaisuuksista, 

rakenteesta ja 

aineiden muu-

toksista 

aineiden muu-

toksiin liittyviä 

käsitteitä ja ilmi-

öitä tutuissa ti-

lanteissa. 

suuksien, raken-

teiden ja ainei-

den muutosten 

keskeisiä käsit-

teitä, ilmiöitä ja 

malleja tutuissa 

tilanteissa. 

aineiden muu-

tosten keskeisiä 

käsitteitä, ilmi-

öitä ja malleja 

tutuissa tilan-

teissa. 

rakenteiden ja ai-

neiden muutos-

ten keskeisiä kä-

sitteitä, ilmiöitä 

ja malleja tu-

tuissa ja sovelta-

vissa tilanteissa.  

T15 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan kemian 

tietojaan ja tai-

tojaan monialai-

sissa oppimisko-

konaisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuksia 

tutustua kemian 

soveltamiseen 

erilaisissa tilan-

teissa, kuten 

luonnossa, elin-

keinoelämässä, 

järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

kemian tietojaan 

ja taitojaan eri ti-

lanteissa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Arvioitava 

osaaminen sisäl-

tyy muiden ta-

voitteiden osaa-

misen kuvauk-

siin. 
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7. luokka 

KEMIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun S1- 
S6 

Tutustutaan oppilaan oman elinympäristön kemiallisiin tuotteisiin ja niiden turvalli-
suuteen.  
 
Opetellaan kemiallisten aineiden käsittelyä vastuullisesti. 
 

L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1- 
S6 

Tutustutaan keittiön kemiallisiin tapahtumiin ja tuotteisiin.  
 
Laajennetaan osaamista kemian peruskäsitteistä, työvälineistä ja työmenetelmistä.  
 
Pohditaan omien ratkaisujen käytännöllisyyttä. 

L1 
L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen 
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa 

S1- 
S6 

Tutkitaan tietoa kodin kemikaaleista. 
 
Perehdytään palamiseen ja palamisreaktioon. 
 
Opetellaan kodin paloturvallisuutta. 
 
Harjoitellaan ongelmien ratkaisua. 
 

L6 
L7 
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Tutkimisen taidot 
 

 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi 

S1- 
S6 

Pohditaan turvallisuutta ja siihen liittyvää oman toiminnan merkitystä.  
 
Harjoitellaan hakemaan tarvittavaa tietoa eri ilmiöistä. 
 
Opetellaan turvallisuusmerkistö. 
 

L1 
T7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuk-
sia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1- 
S6 

Tehdään suljettuja tutkimuksia ja harjoitellaan tiedonhakua. 
 
Opetellaan aineiden erottamismenetelmiä, aineiden koostumusta ja palamisreakti-
oita kvalitatiivisesti. 
 

L2 
L5 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekno-
logiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsitte-
lemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista 
havainnollistavien simulaatioiden avulla 

S1- 
S6 

Pohditaan kemiaan liittyvän tiedon oikeellisuutta. 
 
Tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin mallintaa kemiallisia ilmiöitä.  
 
Harjoitellaan kemiallisen tekstin lukemista. 
 

L5 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täs-
mällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan 
kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityk-
siä 

S1- 
S6 

Tutkitaan olomuotojen muutoksia ja atomin rakennetta. 
 
Opetellaan tärkeimpien aineiden kemialliset merkit.  
 
Harjoitellaan yksinkertaisten kemiallisten reaktioiden kirjoittamista. 
 

L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaa-
maan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia il-
miöitä 

S1- 
S6 

Tutustutaan yleisimpiin alkuaineisiin ja yhdisteisiin (esim. suolat ja molekyyliyhdis-
teet). 

L1 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteelli-
sen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä ta-
poja tuottaa tietoa 

S1- 
S6 

Tutustutaan kemian tutkimukseen. L1 
L4 
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T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muu-
toksista 

S1- 
S6 

Tutkitaan happamuutta ja emäksisyyttä arkisten esimerkkien avulla. L1 

 

 

 

8. luokka 

KEMIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun S1- 
S6 

Tutustutaan oman elinympäristön kemiaan. 
 
Harjoitellaan tekemään kemiaan liittyviä havaintoja. 
 

L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1- 
S6 

Tutkitaan kemian uutisia. 
 
Tutustutaan kemiaan koululaboratorion ulkopuolella.  

L1 
L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen 
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa 

S1- 
S6 

Tutustutaan luonnonvarojen hyödyntämiseen. 
 
Harjoitellaan vastuunottoa omasta työskentelystä. 
 
Arvioidaan opiskeltavien aihepiirien tarpeellisuutta. 
 

L6 
L7 

Tutkimisen taidot  
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T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi 

S1- 
S6 

Laajennetaan osaamista kestävän kehityksen periaatteista.  
 

 

L1 
L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuk-
sia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1- 
S6 

Tehdään vastuullisesti metallien kemiaan ja aineiden luonteeseen liittyviä tutki-
muksia. 
 
Harjoitellaan kemiallisten lainalaisuuksien löytämistä sekä tarkkaa ja turvallista la-
boratoriotyötä.  
 
Harjoitellaan kokeellista tutkimusta.  
 
Pyritään itseohjautuvuuteen ja tehdään tiimityötä. 
 

L2 
L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esit-
tämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan 
niitä ja koko tutkimusprosessia 

S1- 
S6 

Perehdytään tutkimusprosessin vaiheisiin. 
 
Harjoitellaan kuvaajien tulkintaa ja havaintojen oikeellisuuden arviointia. 
 
Syvennetään kemiallisten julkaisujen lukutaitoa. 

L2 
L5 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekno-
logiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsitte-
lemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista 
havainnollistavien simulaatioiden avulla 

S1- 
S6 

Harjoitellaan tiedonhakua monipuolisesti. 
 
 
 

L5 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täs-
mällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan 
kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityk-
siä 

S1- 
S6 

Opetellaan käsitteet reaktionopeus, pitoisuus, happamuus. 
 
Perehdytään sähkökemiallisiin ilmiöihin ja sovelluksiin (esim. oppimispelien avulla). 
 

L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaa-
maan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia il-
miöitä 

S1- 
S6 

Syvennetään osaamista reaktioyhtälöistä. 
 
Opetellaan alkuaineiden rakentuminen rakenneosistaan. 
 

L1 
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Tutustutaan tärkeimpiin metalleihin. 

T13 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaa-
maan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia il-
miöitä 

S1- 
S6 

Tutustutaan jaksolliseen järjestelmään. 
 

L1 
L4 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muu-
toksista 

S1- 
S6 

Opetellaan energian säilymisen periaate kemiassa. 
 
Perehdytään yleisimpiin kemiallisiin sidoksiin sekä niihin perustuviin yhdisteiden 
muodostumiseen. 
 
Laajennetaan tietoja metallien kemiasta. 
 

L1 

 

 

9. luokka 

KEMIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun S1- 
S6 

Opetellaan elämän kemian merkitys hyvinvoinnille. 
 

L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti 

S1- 
S6 

Löydetään yhteyksiä kemian tiedon ja elämän välillä. 
 
 

L1 
L6 
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T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen 
merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa 

S1- 
S6 

Syvennetään tietoja ravintoaineiden kemiasta ja elinympäristön kemiallisista ai-
neista. 
 

L6 
L7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioi-
maan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön 
ja tuotteen elinkaaren kannalta 

S1- 
S6 

Harjoitellaan kierrätystä ja tutustutaan tuotteiden elinkaariajattelun periaatteisiin. 
Harjoitellaan hyviä toimintamalleja kestävästä kehityksestä. 
Selvitetään oman asuinpaikan kierrätyksen toimintatavat. 
 
 

L3 
L7 

Tutkimisen taidot 
 

 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tar-
kasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi 

S1- 
S6 

Tutustutaan kemian tutkimukseen ja luetaan kemian uutisia. 
 
Luetaan kemiallisia julkaisuja ja tuotetaan kemiaan liittyvää tekstiä. 
 
Harjoitellaan orgaanisen kemian prosesseja. 
 
 
 

L1 
L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuk-
sia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään 
turvallisesti ja johdonmukaisesti 

S1- 
S6 

Harjoitellaan kemian koejärjestelyiden toteuttamista. 
 
Kytketään kemia osaksi koulun monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 
 
 

L2 
L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esit-
tämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan 
niitä ja koko 

S1- 
S6 

Perehdytään tiedon etsimiseen ja pohditaan omien havaintojen oikeellisuutta. 
 

L2 
L5 

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian sovelta-
mista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa sovelta-
vien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämi-
seen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa 

S1- 
S6 

Harjoitellaan etsimään uutta tutkimustietoa kemian eri osa-alueilta. 
 

L2 
L3 
L5 
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T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekno-
logiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsitte-
lemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista 
havainnollistavien simulaatioiden avulla 

S1- 
S6 

Opetellaan orgaanisen kemian mallintamisen perusperiaatteet ja perusteet kemian 
aineiden nimeämiselle. 

L5 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täs-
mällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan 
kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityk-
siä 

S1- 
S6 

Opetellaan orgaanisten molekyylien rakentumisen perusteet sekä tärkeimmät yh-
disteryhmät. 

L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaa-
maan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia il-
miöitä 

S1- 
S6 

Syvennetään tietoa hiilen kemiasta ja orgaanisista yhdisteryhmistä. 
 
Harjoitellaan kemian reaktioyhtälöitä. 
 
 

L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriitti-
sesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustele-
maan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla 

S1- 
S6 

Opetellaan ravintokemian perusteet sekä sovelletaan niihin liittyvää tietoa. L2 
L4 

T13 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaa-
maan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia il-
miöitä 

S1- 
S6 

Tutustutaan eri tapoihin kuvata orgaanisen kemian molekyylejä ja ymmärretään 
elollisen luonnon molekyylien mittasuhteita.   

L1 
L4 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muu-
toksista 

S1- 
S6 

Opetellaan kemialliset käsitteet; hiilivedyt, alkoholit, orgaaniset hapot ja esterit. 
 
 

L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja 
taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelä-
mässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

S1- 
S6 

Havaitaan elollisen kemian yhtymäkohdat muihin tieteisiin. 
 
 

L6 

 

 
15.4.9 TERVEYSTIETO  
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Oppiaineen tehtävä 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehit-

täminen. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä 

tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajat-

telu sekä eettinen vastuullisuus.  

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät 

sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet.  Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan 

tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee ja syvenee. 

Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea op-

pilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä.  Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä tun-

teiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.  

Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä 

valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvin-

voinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä 

ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. 

 

Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana 

käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan kriittiseen ajat-

teluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan ai-

neksen ja siihen liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta.  

 
Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaa-
minen 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys   

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, 

terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä 

voimavaralähtöisesti    

S1-S3 L1, L2, L3, 
L7  
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T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuoro-

vaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisiti-

lanteissa  

S1 L2, L3, L4, 
L7  

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien ar-

vojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnista-

mista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppi-

mistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä  

S1 L1, L3, 
L4,L6  

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyy-
teen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden nä-
kökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia 
ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa  

S1, S3 L1, L2, L3, 
L4, L6, L7 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien eh-
käisy 

  

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja 
vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan 
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti  

S1-S3 L1, L2, L3, 
L4 

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liitty-
vän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toi-
mia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sai-
rauksiin liittyvissä tilanteissa 

S2, S3 L2, L3, L5, 
L6, L7  

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia tervey-
teen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja 
niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman 
terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja  

S1, S2 L2, L3, L4, 
L7 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti 
terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja 
ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä  

S1-S3 L1-L7 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri   

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, 
kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä tervey-
delle ja hyvinvoinnille 

S3 L2, L4, L5, 
L7 
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T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalve-
lujen asianmukaista käyttöä 

S1, S2 L1, L3, L6   

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja 
omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edusta-
mia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle 
sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen kei-
noista  

S1-S3 L1, L2, L3, 
L7  

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja 
sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, 
vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koske-
vissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä 

S3 L1-L7 

 
 

Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesti eteneviä opetuskokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista tervey-

destä voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Opintokokonaisuuksissa otetaan huo-

mioon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa hyödynnetään paikallisia ja globaaleja ajankoh-

taisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti. 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien 

ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kas-

vun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja 

läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaiku-

tustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsit-

telyyn.  

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja 

sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, 

seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tu-

kevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja 

avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.  
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Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisäl-

löissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan 

keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat. 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa ote-

taan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edis-

tämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.  

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Ter-

veyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenver-

taisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, 

vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.  

 

Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaa-

misen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.  

Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsen-

tämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonai-

suuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- 

ja yhteistyötaitoja.  

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympä-

ristöt.  Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnalli-

suuden, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa 

ja ympäristöissä.  

Oman oppimisympäristön aktiivinen havainnointi, oppilaiden mukaan ottaminen oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen tervey-

den ja turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuu-

luvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä.   
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9  

 

Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa ote-

taan huomioon oppilaiden kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen 

oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. 

Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia 

harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppi-

laan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. 

Terveystieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7–9  

  

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita 

kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa 

ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä 

huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta 

terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritel-

lyt terveystiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on terveystiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppi-

määrän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvo-
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sanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan terveystiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollista-

mista tai vastaavien esimerkkien antamista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

T1 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään terveyden 

laaja-alaisuutta, 

terveyden edis-

tämistä sekä 

elämänkulkua, 

kasvua ja kehi-

tystä voimava-

ralähtöisesti 

S1–S3 Oppilas oppii tar-

kastelemaan ter-

veyden laaja-alai-

suutta, tervey-

den edistämistä 

sekä elämänkul-

kua, kasvua ja ke-

hitystä voimava-

ralähtöisesti. 

Terveyteen liitty-

vät käsitykset 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

terveyden osa-

alueen. 

  

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

elämänkulun vai-

heen. 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla terveyden 

osa-alueita ja nii-

den välistä yh-

teyttä sekä antaa 

esimerkin, mitä 

terveyden edistä-

misellä tarkoite-

taan. 

  

Oppilas osaa ku-

vata jotakin elä-

mänkulun vai-

Oppilas osaa ku-

vata terveyden 

osa-alueet ja 

näiden välistä 

yhteyttä esi-

merkkien avulla 

sekä kuvata esi-

merkkien avulla, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan. 

  

Oppilas osaa ku-

vata elämänku-

Oppilas osaa ku-

vata terveyden 

osa-alueet ja se-

littää niiden vä-

lisiä syy-seu-

raussuhteita 

sekä eritellä, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä elämänku-

lun eri vaiheet 

sekä arvioida 
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hetta sekä ni-

metä nuoruuden 

kasvun ja kehi-

tyksen piirteitä. 

lun vaiheita, eri-

tyisesti nuoruu-

den kehitystä, ja 

kuvata esimerk-

kien avulla ter-

veyden, kasvun 

ja kehityksen 

merkitystä elä-

män voimava-

rana. 

terveyden mer-

kitystä elämän 

voimavarana 

elämänkulun eri 

vaiheissa. 

  

T2 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään valmiuksi-

aan tunne- ja 

vuorovaikutus-

taidoissa ja ky-

kyä toimia erilai-

sissa ristiriita- ja 

kriisitilanteissa                 

                 

  

S1 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

tunne- ja vuoro-

vaikutustaitoja 

sekä erilaisia kei-

noja ristiriita- ja 

kriisitilanteiden 

käsittelyyn. 

Vuorovaikutus- ja 

tunnetaitojen 

sekä käyttäytymi-

sen säätelyn ana-

lysointi 

Oppilas osaa ni-

metä perustun-

teita ja tietää, 

että ne vaikutta-

vat käyttäytymi-

seen. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ristiriitati-

lanteita sekä 

stressin ja krii-

sien piirteitä. 

Oppilas osaa ni-

metä perustun-

teet sekä antaa 

joitakin esimerk-

kejä tunteiden ja 

käyttäytymisen 

välisestä vuoro-

vaikutuksesta. 

 

Oppilas osaa ni-

metä keinoja ris-

tiriitatilanteiden 

selvittämiseen ja 

stressin ja krii-

sien käsittelyyn. 

Oppilas osaa ku-

vata perustun-

teiden lisäksi 

muita tunteita 

sekä antaa esi-

merkkejä tuntei-

den ja käyttäy-

tymisen väli-

sestä vuorovai-

kutuksesta ja 

käyttäytymisen 

säätelystä. 

 

Oppilas osaa ku-

vata keinoja ja 

ratkaisuja risti-

riitatilanteiden 

selvittämiseen 

Oppilas osaa luo-

kitella erilaisia 

tunteita, analy-

soida niiden taus-

tatekijöitä sekä 

esitellä keinoja 

käyttäytymisen ja 

vuorovaikutuk-

sen säätelyyn. 

  

Oppilas osaa luo-

kitella ristiriitati-

lanteiden syitä ja 

esitellä perustel-

tuja keinoja ja 

ratkaisuja ristirii-

tatilanteiden sel-

vittämiseen sekä 
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sekä stressin ja 

kriisien käsitte-

lyyn. 

stressin ja krii-

sien käsittelyyn. 

T3 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään itsetunte-

mustaan, omien 

arvojen ja asen-

teiden sekä ke-

hon ja mielen 

viestien tunnis-

tamista ja sääte-

lemään käyttäy-

tymistään, oppi-

mistaan ja opis-

keluaan tukevia 

tekijöitä 

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään itse-

tuntemustaan ja 

säätelemään 

käyttäytymistään 

ja oppimistaan. 

  Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 

     

T4 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyy-

teen ja yhden-

vertaisuuteen 

liittyviä kysy-

myksiä tervey-

den näkökul-

S1, S3  Oppilas oppii 

pohtimaan yksi-

löllisyyteen, yh-

teisöllisyyteen 

ja yhdenvertai-

suuteen liittyviä 

kysymyksiä ter-

veyden näkökul-

masta sekä op-

Terveydellisen 

kehityksen analy-

sointi ja toiminta 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

Oppilas osaa ni-

metä yksilöllisyy-

teen vaikuttavia 

tekijöitä sekä an-

taa yksittäisen 

esimerkin sosiaa-

listen suhteiden 

yhteydestä mie-

len hyvinvointiin 

ja terveyteen. 

Oppilas osaa ku-

vata yksilöllisyy-

teen vaikuttavia 

tekijöitä sekä an-

taa esimerkkejä 

sosiaalisten suh-

teiden merkityk-

sestä mielen hy-

vinvoinnille ja 

terveydelle. 

Oppilas osaa 

analysoida esi-

merkkien avulla 

yksilölliseen ke-

hitykseen liitty-

viä kysymyksiä 

terveyden näkö-

kulmasta ja ana-

lysoida sosiaalis-

ten suhteiden 

Oppilas osaa ana-

lysoida perustel-

len yksilölliseen 

kehitykseen liit-

tyviä kysymyksiä 

terveyden näkö-

kulmasta ja arvi-

oida sosiaalisten 

suhteiden merki-
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masta sekä tu-

kea oppilaan 

valmiuksia 

luoda vastuulli-

sia ratkaisuja ih-

misten välisissä 

vuorovaikutusti-

lanteissa 

pii luomaan vas-

tuullisia ratkai-

suja ihmisten 

välisissä vuoro-

vaikutustilan-

teissa toimimi-

seen. 

  

  

Oppilas osaa ni-

metä yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuk-

seen liittyviä eet-

tisiä kysymyksiä 

ja esittää niihin 

ohjatusti ratkai-

suja. 

  

Oppilas osaa ku-

vata yhdessä toi-

mimiseen ja vuo-

rovaikutukseen 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin rat-

kaisuja. 

merkitystä mie-

len hyvinvoin-

nille ja tervey-

delle. 

  

Oppilas osaa 

analysoida yh-

dessä toimimi-

seen ja vuoro-

vaikutukseen 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin 

vastuullisia rat-

kaisuja. 

tystä mielen hy-

vinvoinnille ja 

terveydelle. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuk-

seen liittyviä eet-

tisiä kysymyksiä 

sekä arvioida ja 

perustella niihin 

liittyviä ratkai-

suja. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy  

T5 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään ymmär-

rystään fyysi-

sestä, psyykki-

sestä ja sosiaali-

sesta tervey-

destä sekä niitä 

vahvistavista ja 

vaarantavista 

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaa-

lista terveyttä 

vahvistavia ja 

vaarantavia te-

kijöitä ja meka-

nismeja sekä 

oppii käyttä-

Terveyteen vai-

kuttavien teki-

jöiden tunnista-

minen ja tervey-

teen liittyvien 

käsitteiden käyt-

täminen 

  

  

Oppilas osaa ni-

metä terveyttä 

tukevia ja vaa-

rantavia tekijöitä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää ohjatusti 

joitakin tervey-

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä. 

Oppilas osaa ku-

vata terveyttä tu-

kevia ja vaaranta-

via tekijöitä sekä 

näiden välisiä yh-

teyksiä pääpiir-

teissään. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

Oppilas osaa 

analysoida ter-

veyttä tukevia ja 

vaarantavia te-

kijöitä sekä ku-

vata näiden väli-

siä yhteyksiä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää tervey-

Oppilas osaa ana-

lysoida ja arvi-

oida terveyttä tu-

kevia ja vaaranta-

via tekijöitä sekä 

selittää näiden 

välisiä syy-seu-

raussuhteita.  
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tekijöistä ja me-

kanismeista 

sekä tukea oppi-

laan valmiuksia 

käyttää näihin 

liittyviä käsit-

teitä asianmu-

kaisesti 

mään niihin liit-

tyviä käsitteitä 

asianmukaisesti. 

  

terveyteen ja sai-

rauteen liittyviä 

käsitteitä asian-

mukaisesti. 

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä pääosin 

asianmukaisesti. 

  

Oppilas osaa 

käyttää tervey-

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä asianmu-

kaisesti. 

T6 tukea oppi-

laan kehitty-

mistä tervey-

teen ja sairau-

teen liittyvän 

tiedon hankki-

jana ja käyttä-

jänä sekä edis-

tää valmiuksia 

toimia tarkoi-

tuksenmukai-

sesti terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauksiin 

liittyvissä tilan-

teissa 

S2–S3 Oppilas oppii 

hakemaan ja 

käyttämään ter-

veyteen ja sai-

rauteen liittyvää 

tietoa sekä oppii 

toimimaan tar-

koituksenmukai-

sesti terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauksiin 

liittyvissä tilan-

teissa. 

  

Terveyteen, tur-

vallisuuteen ja 

sairauteen liitty-

vien tietojen ja 

taitojen hallinta 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

ohjatusti. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin toi-

mintatavan liit-

tyen itsehoi-

toon, avun ha-

kemiseen sekä 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantaviin tilan-

teisiin. 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

muutamista läh-

teistä sekä käyt-

tää tietoa paikoi-

tellen asianmu-

kaisesti. 

  

Oppilas osaa ni-

metä toiminta-

tapoja itsehoi-

toon, avun ha-

kemiseen ja ter-

veyttä ja turval-

lisuutta vaaran-

taviin tilanteisiin 

liittyen. 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

erilaisista läh-

teistä ja käyttää 

sitä pääosin asi-

anmukaisesti. 

  

Oppilas osaa ku-

vata asianmu-

kaisia toiminta-

tapoja itsehoi-

dossa, avun ha-

kemisessa ja 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantavissa tilan-

teissa. 

Oppilas osaa ha-

kea terveyteen 

liittyvää tietoa 

monipuolisesti 

eri tietolähteistä, 

muodostaa haku-

sanoja ja rajata 

tiedonhakua sekä 

käyttää tietoa 

asianmukaisesti. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida erilaisia 

toimintatapoja it-

sehoidossa, avun 

hakemisessa ja 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantavissa tilan-

teissa. 
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T7 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan ja arvioi-

maan omia ter-

veyteen ja tur-

vallisuuteen liit-

tyviä tottumuk-

siaan, valinto-

jaan ja niiden 

perusteluja sekä 

rohkaista oppi-

lasta pohtimaan 

oman terveyden 

kannalta merki-

tyksellisiä voi-

mavaroja 

S1–S2 Oppilas oppii 

tunnistamaan ja 

arvioimaan omia 

terveyteen ja tur-

vallisuuteen liit-

tyviä tekijöitä 

sekä oppii pohti-

maan oman ter-

veyden kannalta 

merkityksellisiä 

voimavaroja. 

  Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 

 

      

T8 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan ja tarkas-

telemaan kriitti-

sesti terveyteen 

ja sairauteen 

liittyviä ilmiöitä, 

niihin liittyviä 

arvoja ja nor-

meja sekä arvi-

oimaan tiedon 

S1–S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan ja 

tarkastelemaan 

kriittisesti ter-

veyteen ja sai-

rauteen liittyviä 

ilmiöitä sekä nii-

hin liittyviä ar-

voja ja normeja 

sekä oppii arvi-

oimaan tiedon 

Terveyteen ja sai-

rauteen liittyvien 

ilmiöiden tarkas-

telu ja tervey-

teen liittyvän tie-

don luotettavuu-

den arvioiminen 

Oppilas osaa ni-

metä terveystot-

tumusten omak-

sumiseen vaikut-

tavia tekijöitä 

sekä elämänta-

poihin liittyviä 

eettisiä kysymyk-

siä ja antaa esi-

merkin elämän-

tapoihin liittyvien 

Oppilas osaa ku-

vata terveystot-

tumusten omak-

sumiseen vaikut-

tavia tekijöitä 

sekä elämänta-

poihin liittyviä 

eettisiä kysymyk-

siä ja antaa esi-

merkkejä elä-

Oppilas osaa 

analysoida ter-

veystottumus-

ten omaksumi-

seen vaikuttavia 

tekijöitä ja selit-

tää terveystot-

tumuksiin liitty-

vien ilmiöiden 

muodostumista. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida terveystot-

tumusten omak-

sumiseen vaikut-

tavia tekijöitä ja 

selittää perustel-

len terveystottu-

muksiin liittyvien 

ilmiöiden muo-

dostumista.  
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luotettavuutta 

ja merkitystä 

luotettavuutta 

ja merkitystä. 

valintojen seu-

rauksista. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin ter-

veyteen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta kuvaavan 

tekijän. 

mäntapoihin liit-

tyvien valintojen 

seurauksista. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida ohjatusti 

terveyteen liit-

tyvän tiedon 

luotettavuutta 

muutamien tie-

don luotetta-

vuutta kuvaa-

vien tekijöiden 

pohjalta. 

Oppilas osaa ku-

vata elämänta-

poihin liittyviä 

eettisiä kysy-

myksiä ja analy-

soida elämänta-

poihin liittyvien 

valintojen seu-

rauksia. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida tervey-

teen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta usean 

tiedon luotetta-

vuutta kuvaavan 

tekijän pohjalta. 

Oppilas osaa ana-

lysoida elämän-

tapoihin liittyviä 

eettisiä kysymyk-

siä sekä arvioida 

perustellen elä-

mäntapoihin liit-

tyvien valintojen 

seurauksia. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida tervey-

teen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta ja käytet-

tävyyttä eri nä-

kökulmista. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T9 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ympäris-

tön, yhteisöjen, 

kulttuurin, ja 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

ympäristön, yh-

teisöjen, kult-

tuurin, ja tieto- 

ja viestintätek-

nologian merki-

Ympäristön ter-

veysvaikutusten 

hahmottaminen 

Oppilas osaa ni-

metä elinympä-

ristön aiheutta-

mia vaikutuksia 

terveyteen sekä 

yhteisöjen, kult-

tuurin tai tvt:n 

Oppilas osaa ku-

vata elinympä-

ristön aiheutta-

mia vaikutuksia 

terveyteen sekä 

antaa esimerk-

kejä yhteisöjen, 

kulttuurin tai 

Oppilas osaa 

analysoida 

elinympäristön 

aiheuttamia 

keskeisiä suoria 

ja epäsuoria vai-

kutuksia tervey-

Oppilas osaa ar-

vioida elinympä-

ristön aiheutta-

mia keskeisiä 

suoria ja epäsuo-

ria vaikutuksia 

terveyteen sekä 
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merkitystä ter-

veydelle ja hy-

vinvoinnille 

tystä tervey-

delle ja hyvin-

voinnille. 

yhteyksiä ter-

veyteen. 

tvt:n yhteyksistä 

terveyteen. 

teen sekä selit-

tää yhteisöjen, 

kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen. 

arvioida yhteisö-

jen, kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen. 

T10 ohjata oppi-

lasta luomaan 

perustaa opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkyvylle ja 

sen ylläpitämi-

selle sekä ku-

vaamaan ter-

veyspalvelujen 

asianmukaista 

käyttöä 

S1–S2 Oppilas oppii 

luomaan perus-

taa opiskelu-, 

toiminta- ja työ-

kyvylle ja sen yl-

läpitämiselle 

sekä oppii ku-

vaamaan ter-

veyspalvelujen 

asianmukaista 

käyttöä. 

  

Työkyvyn edis-

tämisen keino-

jen hahmotta-

minen 

  

Oppilas osaa ni-

metä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn. 

  

Oppilas osaa ni-

metä oman kou-

lun ja kunnan 

terveyspalveluja. 

Oppilas osaa ku-

vata tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn. 

  

Oppilas osaa ku-

vata oman kou-

lun ja kunnan 

terveyspalveluja. 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa te-

kijöistä, jotka 

vaikuttavat opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkykyyn, 

esimerkiksi laa-

timalla niitä tu-

kevan suunnitel-

man. 

  

Oppilas osaa ku-

vata yhteiskun-

nan erilaisia ter-

veyspalveluja ja 

antaa esimerk-

kejä siitä, miten 

niitä voi hyö-

dyntää eri tilan-

teissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa ja arvi-

oida tietoa teki-

jöistä, jotka vai-

kuttavat opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkykyyn, 

esimerkiksi laa-

timalla niitä tu-

kevan perustel-

lun suunnitel-

man. 

  

Oppilas osaa ku-

vata ja arvioida 

yhteiskunnan 

erilaisia terveys-

palveluja ja mi-

ten niitä voi 

hyödyntää asi-

anmukaisesti eri 

tilanteissa. 
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T11 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ja arvioi-

maan perheen 

ja omaan elä-

mänpiiriin kuu-

luvien ihmisten 

ja yhteisöjen 

edustamia ter-

veyskäsityksiä, 

tunnistamaan 

niiden merki-

tystä itselle sekä 

muodostamaan 

kuvaa itselle so-

pivista oppimi-

sen keinoista. 

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

perheen ja 

omaan elämän-

piiriin kuuluvien 

ihmisten ja yh-

teisöjen edusta-

mia terveyskäsi-

tyksiä, tunnistaa 

niiden merki-

tystä itselle sekä 

oppii muodosta-

maan kuvaa it-

selle sopivista 

oppimisen kei-

noista. 

Terveyskäsitys-

ten arviointi 

sekä oppimista 

edistävien teki-

jöiden hahmot-

taminen 

  

  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vata esimerkin 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä. 

  

Oppilas osaa ni-

metä omaa oppi-

mistaan tukevan 

tekijän. 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä tun-

nistaa niiden vai-

kutuksen omiin 

terveyskäsityk-

siin. 

  

Oppilas osaa ni-

metä omaa oppi-

mistaan tukevia 

tekijöitä. 

  

Oppilas osaa 

analysoida asi-

anmukaisten 

esimerkkien 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt ja muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä ku-

vata, mikä on 

niiden merkitys 

omille terveys-

käsityksille. 

  

Oppilas osaa ku-

vata omaa oppi-

mistaan tukevia 

tekijöitä. 

Oppilas osaa ar-

vioida, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt ja muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä arvi-

oida niiden mer-

kitystä omille ter-

veyskäsityksille. 

  

Oppilas osaa ana-

lysoida omaa op-

pimistaan tuke-

via tekijöitä. 

T12 tukea oppi-

laan valmiuksia 

arvioida kriitti-

sesti terveyteen 

ja sairauteen 

liittyvää viestin-

tää sekä eritellä 

S3 Oppilas oppii ar-

vioimaan kriitti-

sesti terveyteen 

ja sairauteen 

liittyvää viestin-

tää sekä oppii 

tarkastelemaan 

Terveyteen liitty-

vän viestinnän 

arviointi sekä ter-

veyteen ja turval-

lisuuteen vaikut-

tavien keinojen 

tunteminen 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

terveysviestinnän 

vaikutuskeinon 

tai luotettavuu-

teen vaikuttavan 

tekijän. 

  

Oppilas osaa ana-

lysoida ohjatusti 

terveyteen liitty-

vän viestinnän 

vaikutuskeinoja 

ja luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa 

analysoida ter-

veyteen liittyvän 

viestinnän vai-

kutuskeinoja ja 

luotettavuutta. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida terveyteen 

liittyvän viestin-

nän vaikutuskei-

noja ja luotetta-

vuutta. 
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yksilön oikeuk-

sia, vastuita ja 

vaikuttamiskei-

noja terveyttä ja 

turvallisuutta 

koskevissa asi-

oissa omassa 

oppimisympäris-

tössä ja lähiyh-

teisöissä 

yksilön oikeuk-

sia, vastuita ja 

vaikuttamiskei-

noja terveyttä ja 

turvallisuutta 

koskevissa asi-

oissa omassa 

oppimisympäris-

tössä ja lähiyh-

teisöissä. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin elä-

mäntapojen seu-

rauksen yhteis-

kunnalle tai ym-

päristön tervey-

delle tai turvalli-

suudelle. 

  

Oppilas osaa ni-

metä jonkin kei-

non, miten ter-

veyteen ja turval-

lisuuteen voi-

daan vaikuttaa 

lähiyhteisössä. 

Oppilas osaa ku-

vata elämäntapo-

jen seurauksia 

toisille ihmisille, 

yhteiskunnalle tai 

ympäristön ter-

veydelle ja tur-

vallisuudelle. 

  

Oppilas osaa ku-

vata keinoja, mi-

ten terveyteen ja 

turvallisuuteen 

voidaan vaikut-

taa lähiyhtei-

sössä. 

Oppilas osaa 

analysoida elä-

mäntapojen 

seurauksia toi-

sille ihmisille, 

yhteiskunnalle 

ja ympäristön 

terveydelle ja 

turvallisuudelle. 

  

Oppilas osaa 

analysoida kei-

noja, joilla ter-

veyteen ja tur-

vallisuuteen voi-

daan vaikuttaa 

lähiyhteisöissä.   

Oppilas osaa ar-

vioida ja perus-

tella elämäntapo-

jen seurauksia 

toisille ihmisille, 

yhteiskunnalle ja 

ympäristön ter-

veydelle ja tur-

vallisuudelle. 

  

Oppilas osaa ar-

vioida ja perus-

tella keinoja, 

joilla lähiyhteisö-

jen ja ympäristön 

terveyteen ja tur-

vallisuuteen voi-

daan vaikuttaa. 

 

7. luokka 

TERVEYSTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet S Kuntakohtainen  L 
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7. luokka 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 
 

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alai-

suutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kas-

vua ja kehitystä voimavaralähtöisesti    

S1-
S3 

Kuvataan terveyden eri osa-alueita kokonaisvaltaisesti terveyden edistämisen ja 
sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. 

L1 
L2 
L3 
L7  

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja 

vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa risti-

riita- ja kriisitilanteissa 

S1 Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja niiden säätelyä sekä haastavissa 
vuorovaikutustilanteissa toimimista. 

L2 
L3 
L4 
L7  

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, 

omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen vies-

tien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyt-

täytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia teki-

jöitä  

S1 Käsitellään elämänkulun, kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta. 
 
Pohditaan omaa toimintaa ja oman käyttäytymisen säätelemistä sekä tunnistetaan 
omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.  

L1 
L3  
L4 
L6  

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 
 

 

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, va-
lintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta 
pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä 
voimavaroja  

S1 
S2 

Hahmotetaan terveyden eri osa-alueita kokonaisvaltaisesti terveyden edistämisen 
ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta.  
 
Pohditaan elämänkulun, kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta. 
 
Käsitellään ja harjoitellaan turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoi-
toa sekä tuen ja avun hakemista.  
 
Perehdytään yleisimpiin tapaturmiin.  
 
Pohditaan arkirytmiä ja unen merkitystä. 
 

L2 
L3 
L4 
L7 
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8. luokka 

TERVEYSTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 
 

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alai-

suutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kas-

vua ja kehitystä voimavaralähtöisesti    

S1-
S3 

Käsitellään elämänkulun, kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta.  
 
Pohditaan identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentumista, seksuaalista 
kehittymistä, mielen hyvinvointia, itsensä arvostamista sekä turvataitoja. 
 
Syvennetään tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia 
ehkäisevistä tekijöistä.  
 
Perehdytään seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin.  
 
Tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä 
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 
 
Pohditaan toimintakykyä nuoruudessa. 
 

L1 
L2 
L3 
L7  

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja 

vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa risti-

riita- ja kriisitilanteissa 

S1 Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja niiden säätelyä sekä haastavissa 
vuorovaikutustilanteissa toimimista. 

L2 
L3 
L4 
L7  
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 
 

 

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysi-
sestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä 
vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanis-
meista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin 
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti  

S1-
S3 

Syvennetään tietoa identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentumisesta, 
seksuaalisesta kehittymisestä, huolenpidon, perheen ja läheisten merkityksestä, 
mielen hyvinvoinnista, itsensä arvostamisesta sekä turvataidoista. 
 
Pohditaan keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja. 
 
Käsitellään ravitsemuksen ja liikunnan merkitystä terveyden kannalta. 
 
Pohditaan liikkumattomuutta ja passiivista elämäntapaa, ravitsemuksen ja nukku-
misen ongelmia, kiusaamista ja stressiä.  
 
Syvennetään tietoa nuoren mielen pahoinvoinnista, riippuvuuksista sekä päihteistä 
ja niiden käytön ehkäisystä. 
 

L1 
L2 
L3 
L4 

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen 
liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää 
valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, 
turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa 

S2 
S3 

Haetaan terveyteen liittyvää tietoa eri lähteistä ja tarkastellaan niiden luotetta-
vuutta. 
 
Opetellaan asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja ter-
veyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. 
 
Tutustutaan yleisimpiin ja ajankohtaisiin tartuntatauteihin. 
 
Käsitellään opiskelu-, työ- ja toimintakykyä nuoruudessa. 
 

L2 
L3 
L5 
L6 
L7  

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan 
kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, nii-
hin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja merkitystä  

S1-
S3 

Syvennetään tietoa terveyden eri osa-alueista terveyden edistämisen ja sairauksien 
ehkäisyn näkökulmasta. 
 
Pohditaan elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä arvioidaan niihin liitty-
vien valintojen seurauksia. 

L1-
L7 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 
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T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan per-
heen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yh-
teisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan nii-
den merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle 
sopivista oppimisen keinoista  

S1-
S3 

Tarkastellaan elämänkulun monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta.  
 
Pohditaan huolenpidon, perheen ja läheisten merkitystä. 
 
Arvioidaan hyvinvointia tukevia yhteisöjä terveyden voimavarana. 
 
Tarkastellaan opiskelukykyä nuoruudessa. 

L1 
L2 
L3 
L7  

 

 

 

9. luokka 

TERVEYSTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 
 

 

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja 

vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa risti-

riita- ja kriisitilanteissa 

S1 Syvennytään tunteiden nimeämiseen, tunteiden ja käyttäytymisen väliseen vuoro-
vaikutukseen ja käyttäytymisen itsesäätelyyn.  
 
Tuotetaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseksi ja vahvistetaan osaamista 
stressin ja kriisien käsittelyssä. 
 

L2 
L3 
L4 
L7  

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöl-
lisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ter-
veyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia 

S1 
S3 

Perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsit-
telyyn. 
 

L1 
L2 
L3 
L4 
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luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovai-
kutustilanteissa  

Tarkastellaan kestävää elämäntapaa sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisen kulut-
tamisen näkökulmasta.  
 
Käsitellään eri näkökulmista teemoja lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammai-
suus ja pitkäaikaissairaus. 

L6 
L7 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 
 

 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan 
kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, nii-
hin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja merkitystä  

S1-
S3 

Pohditaan ajankohtaisia terveysilmiöitä ja tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon 
luotettavuutta. 
 
Tarkastellaan tietolähteitä kuten erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen 
keinoja erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. 
 
Pohditaan elämäntapavalintoja, niiden seurauksia ja niihin liittyviä eettisiä kysy-
myksiä. 

L1-
L7 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 
 

 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisö-
jen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merki-
tystä terveydelle ja hyvinvoinnille 

S3 Tutustutaan terveyttä ja hyvinvointia edistävään kansalaistoimintaan. 
 
Pohditaan ympäristön terveysriskejä.  
 
Tutkitaan kulttuurin terveyttä edistävää merkitystä.  
 
Pohditaan kulttuuristen erojen huomioimista ihmisten välisessä kanssakäymisessä 
ja toiminnassa sekä harjoitellaan tilanteiden tulkitsemista toisten ihmisten näkökul-
masta (kulttuurinen herkkyys). 
 
Syvennetään tietoa kestävästä elämäntavasta. 
 

L2 
L4 
L5 
L7 

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toi-
minta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaa-
maan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä 

S1 
S2 

Syvennetään tietoa elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteistä, moni-
muotoisuudesta ja henkilökohtaisuudesta. 
 
Opetellaan tuntemaan keskeiset kansantaudit. 

L1 
L3 
L6   
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Tutustutaan paikallisiin terveyspalveluihin sekä harjoitellaan niiden hyödyntämistä 
eri tilanteissa.  
 
Opetellaan laatimaan opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia.  
 

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti ter-
veyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä 
yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja ter-
veyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppi-
misympäristössä ja lähiyhteisöissä 

S3 Tarkastellaan tietolähteitä kuten erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen 
keinoja erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. 
 
Pohditaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 
 
Opetellaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia.  

L1-
L7 

 

 
15.4.10 USKONTO  

 

Oppiaineen tehtävä 

 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon 

ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 

uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa 

ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuk-

sessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja 

katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja 

toisen pyhää. 

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtai-

sesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Ope-

tus antaa oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee jokaisen 

oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikas-

tetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.  
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Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja po-

liittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikult-

tuurissa.  

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleis-

maailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin.  Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajan-

kohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta. 

 

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin 
vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä moni-
muotoisuus 

S1, S2 L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta 
uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuk-
siin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen 

S2 L2, L3, L6 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomus-
ten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia ai-
heita mediassa, maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja populaa-
rikulttuurissa 

S1, S2, S3 L2, L4, L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia ar-
gumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä 
eroja 

S1, S3 L1, L2, L4, L5, L7 
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T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskei-
siin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon 
ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin 

 S3 L2, L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten 
maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina 
ja ohjaajina 

S1, S3 L5, L6 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elä-
mänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien 
arvojen suhdetta niihin 

S1, S2, S3 L7 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa 
kestävään elämäntapaan 

S2, S3 L1, L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-
ajalla 

S1, S2, S3 L6 

 

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältö-

alueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä 

teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja 

Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuu-

rista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja 

kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuu-

rissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaiku-

tusta ja dialogia. 
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S3 Hyvä elämä: Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia 

ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa 

yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuk-

sien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon 

ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden 

ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käy-

tetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. 

Keskustelu on tärkeä osa opetusta.  Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita.   Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- 

tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7-9 

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä 

kehittyvä kielitaito.  Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahviste-

taan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

 

Uskonto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7–9 

 
Uskonnon oppiaineessa arviointi on monipuolista. Arviointia toteutetaan havainnoimalla oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä sekä tarkastelemalla 

oppilaiden monimuotoisia tuotoksia. Arviointiin kuuluu sekä oppimisprosessin aikainen formatiivinen arviointi että tietojen ja taitojen summatiivinen arvi-

ointi. Formatiivisessa arvioinnissa oppilaat saavat tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaille annettava 

palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona uskonnon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunni-

telmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut us-
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konnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt us-

konnon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on uskonnon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 

6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Myös työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvauk-

set sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

   

Päättöarvosanaa annettaessa oppilaan osaamisesta muodostetaan kokonaiskuva, joka pohjautuu kriteereiden arvosanakuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös 

hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.     

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

T1 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan uskonnon 

ja kulttuurin vuo-

rovaikutus sekä 

tunnistamaan us-

kontoon liittyvä 

monimuotoisuus 

S1, S2 Oppilas ymmärtää 

uskonnon ja kult-

tuurin monipuo-

lista vuorovaiku-

tusta ja uskon-

toon liittyvää mo-

nimuotoisuutta. 

 

Uskontojen mo-

nimuotoisuuden 

sekä kulttuuris-

ten ja yhteiskun-

nallisten vaiku-

tusten hahmotta-

minen 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti ympä-

ristöstä erilaisia 

uskontoon liitty-

viä asioita, kuten 

rakennuksia ja 

symboleja.  

Oppilas tunnistaa 

ympäristöstä eri-

laisia uskontoon 

liittyviä asioita.  

 

Oppilas osaa yh-

distää uskontoon 

liittyviä käsitteitä 

ja ilmiöitä toi-

siinsa. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

opiskeltavaan us-

kontoon liitty-

västä monimuo-

toisuudesta.  

 

Oppilas osoittaa 

ymmärtävänsä, 

että uskonto ja 

Oppilas osaa an-

taa monipuolisia 

esimerkkejä opis-

keltavan uskon-

non sisäisestä 

monimuotoisuu-

desta.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskonnon 
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kulttuuri ovat 

vuorovaikutuk-

sessa keskenään.  

 

Oppilas tunnistaa 

uskontoihin liitty-

viä asioita eri kult-

tuureissa ja yh-

teiskunnissa. 

ja kulttuurin vuo-

rovaikutusta mo-

nipuolisesti.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa nimetä 

uskontoihin liitty-

viä asioita eri 

kulttuureissa ja 

yhteiskunnissa. 

T2 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja 

sen vaikutuksista 

S1 Oppilas syventää 

tietojaan opiskel-

tavasta uskon-

nosta ja sen vai-

kutuksista sekä 

harjaantuu hank-

kimaan lisätietoa 

niistä.  

 

Opiskeltavaa us-

kontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

opiskeltavan us-

konnon opetuk-

sista sekä esimer-

kin sen tärkeim-

mistä lähteistä.  

 

Oppilas osaa 

kertoa opiskelta-

van uskonnon 

synnystä. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

opiskeltavan us-

konnon opetuk-

sista.  

 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon syn-

nystä, lähteistä, 

vaikutuksista ja 

levinneisyydestä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon perus-

opetuksista ja tär-

keimpien lähtei-

den sisällöstä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla opiskeltavan 

uskonnon syntyä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maailmaa.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta us-

Oppilas osaa ana-

lysoida opiskelta-

van uskonnon 

perusopetuksia 

sekä tärkeimpien 

lähteiden sisältöä 

ja tulkintoja. 

 

 Oppilas osaa ku-

vailla opiskelta-

van uskonnon 

syntyä, kehitystä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maail-

maa.  
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opiskeltavasta 

uskonnosta. 

konnosta ja kiin-

nittää huomiota 

tiedon lähteiden 

luotettavuuteen. 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja ar-

vioida tiedon läh-

teiden luotetta-

vuutta. 

T3 ohjata oppi-

lasta perehty-

mään uskontoi-

hin ja katsomuk-

siin eri puolilla 

maailmaa sekä 

uskonnottomuu-

teen 

S2 Oppilas ymmär-

tää, mitä ovat 

maailmanuskon-

not, uskonnotto-

muus ja katso-

mukset ja miten 

ne eroavat toisis-

taan. Hän har-

jaantuu hankki-

maan lisätietoa 

niistä. 

 

Maailmanuskon-

tojen ja erilaisten 

katsomusten tun-

teminen 

 

Oppilas osaa ni-

metä kaksi us-

kontoa ja tunnis-

taa ohjatusti nii-

den keskeisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti uskon-

non ja uskonnot-

tomuuden eroja. 

Oppilas osaa ni-

metä maailman-

uskontoja ja ker-

toa niiden keskei-

sistä piirteistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskonnon 

ja uskonnotto-

muuden eroja. 

 

 Oppilas osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

Oppilas osaa ku-

vailla eri maail-

manuskontojen 

pääpiirteitä ja ver-

tailla niitä.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää käsitteitä us-

konto, uskonnot-

tomuus ja katso-

mus mielekkäissä 

yhteyksissä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

Oppilas osaa ana-

lysoida eri maail-

manuskontojen 

pääpiirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskon-

noissa ja uskon-

nottomuudessa 

vallitsevaa moni-

naisuutta.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista ja 

kiinnittää huo-

miota tiedon läh-

teiden luotetta-

vuuteen.  
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T4 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

eri uskontojen ja 

katsomusten ta-

poja ja symbo-

leita sekä tunnis-

tamaan uskon-

nollisia aiheita 

mediassa, maail-

manpolitiikassa, 

taiteessa ja po-

pulaarikulttuu-

rissa 

S1, S2, S3 Oppilas tunnistaa 

ja ymmärtää eri 

uskontojen ja kat-

somusten tapoja 

sekä kehittää val-

miuksiaan tunnis-

taa uskonnollisia 

symboleita ja ai-

heita mediassa, 

maailmanpolitii-

kassa, taiteessa ja 

populaarikulttuu-

rissa.  

Uskonnon ja kult-

tuurin lukutaito 

 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkeistä uskon-

toon liittyviä ta-

poja. 

Oppilas osaa ker-

toa vähintään 

kolmen uskon-

non keskeisistä 

tavoista.   

 

Oppilas tunnistaa 

annetusta mate-

riaalista uskon-

nollisia symbo-

leita ja aiheita 

mediassa, tai-

teessa ja popu-

laarikulttuurissa. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja nimetä eri 

uskontojen tapoja 

ja osaa antaa esi-

merkin uskonnot-

tomasta tapakult-

tuurista.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa antaa esi-

merkin uskonnol-

lisista symboleista 

ja aiheista medi-

assa, maailman-

politiikassa, tai-

teessa sekä popu-

laarikulttuurissa. 

Oppilas osaa ana-

lysoida eri uskon-

tojen tapoja ja 

osaa antaa esi-

merkkejä uskon-

nottomasta tapa-

kulttuurista. 

  

Oppilas tunnistaa 

ja osaa antaa esi-

merkkejä uskon-

nollisista symbo-

leista ja aiheista 

mediassa, maail-

manpolitiikassa, 

taiteessa sekä 

populaarikulttuu-

rissa. 

T5 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan ja arvioi-

maan erilaisia 

argumentaation 

tapoja sekä us-

konnon ja tie-

teen kielen väli-

siä eroja 

S1, S3 Oppilas oppii tun-

nistamaan ja arvi-

oimaan erilaisia 

argumentaation 

tapoja sekä us-

konnon ja tieteen 

kielen välisiä 

eroja. Hän kehit-

tää valmiuksiaan 

kuunnella toisten 

Uskonnollisen ja 

tieteellisen kielen 

erottaminen sekä 

ajattelun ja vuo-

rovaikutuksen 

taidot 

 

Oppilas erottaa 

selkeästi uskon-

nollisen ja selke-

ästi tieteellisen 

väitteen toisis-

taan. 

Oppilas tunnistaa 

tieteelliselle ja 

uskonnolliselle 

kielelle ominaisia 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

Oppilas tunnistaa 

erilaisia argumen-

taation tapoja 

sekä uskonnon ja 

tieteen kielen väli-

siä eroja.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

Oppilas osaa ana-

lysoida uskonnol-

listen ja tieteellis-

ten perustelujen 

sekä uskonnon ja 

tieteen kielen 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 
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näkemyksiä ja pe-

rustella omia nä-

kemyksiään. 

esittää omia nä-

kemyksiään.  

esittää peruste-

luja omille näke-

myksilleen. 

 

näkemyksiä ja 

perustella joh-

donmukaisesti 

omia näkemyksi-

ään. 

T6 ohjata oppi-

lasta perehty-

mään eettisen 

ajattelun keskei-

siin käsitteisiin, 

ihmisoikeuksiin 

sekä opiskelta-

van uskonnon ja 

muiden uskonto-

jen ja katsomus-

ten eettisiin pe-

riaatteisiin 

S3  Oppilas oppii so-

veltamaan eetti-

sen ajattelun kes-

keisiä käsitteitä. 

Hän tietää keskei-

set ihmisoikeudet 

sekä opiskeltavan 

uskonnon ja mui-

den uskontojen ja 

katsomusten eet-

tisiä periaatteita. 

Etiikkaa ja ihmis-

oikeuksia koske-

van tiedon hallit-

seminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin jos-

takin ihmisoikeu-

desta. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

opiskeltavan us-

konnon eettisistä 

periaatteista. 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkkitilanteista 

eettisen ulottu-

vuuden ja osaa 

pohtia ohjatusti 

eettisiä kysymyk-

siä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

ihmisoikeuksista 

ja niiden merki-

tyksestä.  

 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon eetti-

sistä periaat-

teista. 

Oppilas osaa käyt-

tää etiikan keskei-

siä käsitteitä ja 

erottaa eettiset 

kysymykset 

muista kysymyk-

sistä.  

 

Oppilas osaa poh-

tia eettisiä kysy-

myksiä ja ihmisoi-

keuksien toteutu-

mista käytän-

nössä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla opiskeltavan 

uskonnon sekä 

jonkun muun us-

konnon tai katso-

muksen eettisiä 

periaatteita.  

Oppilas osaa 

käyttää etiikan 

keskeisiä käsit-

teitä, pohtia eet-

tisiä kysymyksiä 

ja arvioida ihmis-

oikeuksien toteu-

tumista käytän-

nössä.  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida opiskelta-

van uskonnon 

eettisiä periaat-

teita ja vertailla 

niitä muiden us-

kontojen ja kat-

somusten keskei-

siin eettisiin peri-

aatteisiin. 
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T7 auttaa oppi-

lasta pohtimaan 

uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaa-

juista merkitystä 

ihmisten valinto-

jen perusteina ja 

ohjaajina 

S1, S3 Oppilas kehittää 

valmiuksiaan poh-

tia uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaajuista 

merkitystä ihmis-

ten valintojen pe-

rusteina ja ohjaa-

jina. 

Uskontojen ja 

katsomusten 

merkityksen hah-

mottaminen yksi-

löiden elämässä 

ja globaalisti 

 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkeistä uskon-

nollisia ja katso-

muksellisia näkö-

kohtia, jotka vai-

kuttavat ihmisten 

valintoihin. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

uskontojen ja 

katsomusten vai-

kutuksesta ihmis-

ten valintoihin ja 

toimintaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla uskontojen 

ja katsomusten 

merkitystä ihmis-

ten valintojen pe-

rusteina ja ohjaa-

jina.  

Oppilas osaa 

pohtia uskonto-

jen ja katsomus-

ten merkitystä 

ihmisten valinto-

jen perusteina ja 

ohjaajina sekä 

antaa tästä esi-

merkkejä eri puo-

lilta maailmaa.  

T8 rohkaista op-

pilasta pohti-

maan ihmisyy-

teen kuuluvia 

elämänkysymyk-

siä, ajankohtai-

sia eettisiä kysy-

myksiä ja omien 

arvojen suhdetta 

niihin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii poh-

timaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa ih-

misyyteen kuulu-

via elämänkysy-

myksiä, ajankoh-

taisia eettisiä ky-

symyksiä ja omien 

arvojen suhdetta 

niihin. 

 

Eettisen ajattelun 

ja omien näke-

mysten ilmaise-

misen taidot 

 

Oppilas osaa ku-

vailla jotakin eet-

tistä kysymystä ja 

jotakin itselleen 

tärkeää arvoa. 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa pohtia 

ohjatusti ihmi-

syyteen kuuluvia 

elämänkysymyk-

siä ja joitakin 

ajankohtaisia 

eettisiä kysymyk-

siä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla itselleen 

tärkeitä arvoja ja 

ottaa niiden poh-

jalta kantaa eetti-

siin kysymyksiin. 

Oppilas osaa poh-

tia itsenäisesti ja 

muiden kanssa ih-

misyyteen kuulu-

via elämänkysy-

myksiä ja joitakin 

ajankohtaisia eet-

tisiä kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla itselleen tär-

keitä arvoja ja 

esittää perustel-

tuja näkemyksiä 

eettisistä kysy-

myksistä. 

Oppilas osaa 

pohtia monipuo-

lisesti ihmisyy-

teen kuuluvia 

elämänkysymyk-

siä ja ajankohtai-

sia eettisiä kysy-

myksiä itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

 

Oppilas osaa ana-

lysoida omia ar-

vojaan sekä tun-

nistaa erilaisten 

eettisten ratkai-

sujen taustalla 
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vaikuttavia ar-

voja.  

 

Oppilas osaa esit-

tää johdonmukai-

sia ja perustel-

tuja näkemyksiä 

eettisistä kysy-

myksistä. 

T9 innostaa op-

pilasta tutki-

maan omien va-

lintojensa eetti-

siä ulottuvuuksia 

ja niiden vaiku-

tusta hyvinvoin-

tiin ja kannustaa 

kestävään elä-

mäntapaan 

S2, S3 Oppilas harjaan-

tuu analysoimaan 

eettisiä valinto-

jaan ja niiden vai-

kutusta hyvinvoin-

tiin sekä kehittää 

valmiuksiaan to-

teuttaa kestävää 

elämäntapaa. 

 

Eettisten valinto-

jen vaikutusten 

hahmottaminen 

suhteessa hyvin-

vointiin ja 

kestävään tule-

vaisuuteen 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti eettis-

ten valintojen ja 

tekojen seurauk-

sia.  

Oppilas osaa ku-

vailla eettisten 

valintojen vaiku-

tusta hyvinvoin-

tiin ja kestävään 

tulevaisuuteen. 

Oppilas osaa ana-

lysoida eettisiä 

valintoja sekä nii-

den vaikutuksia 

hyvinvointiin ja 

kestävään tulevai-

suuteen. 

Oppilas osaa ar-

vioida eettisiä va-

lintoja sekä antaa 

esimerkkejä nii-

den välittömistä 

ja välillisistä vai-

kutuksista hyvin-

vointiin ja kestä-

vään tulevaisuu-

teen.  

T10 rohkaista 

oppilaita kohtaa-

maan erilaisia ih-

misiä nyt ja tule-

vaisuudessa 

jatko-opin-

S1, S2, S3 Oppilas kehittää 

valmiuksiaan ra-

kentavaan vuoro-

vaikutukseen eri-

laisten ihmisten 

kanssa nyt ja tule-

vaisuudessa jatko-

 Ei vaikuta arvo-

sanan muodosta-

misessa. Oppi-

lasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan ja val-

miuksiaan osana 

itsearviointia. 
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noissa, työelä-

mässä ja vapaa-

ajalla 

opinnoissa, työ-

elämässä ja va-

paa-ajalla. 

 

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9 

Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden 

uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman us-

konnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat 

laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.   

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. Opetuksessa tarkastel-

laan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä 

protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun synty-

historiaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. 

Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. 

Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä 

näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen 

kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakult-

tuurissa. Syvennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa. 
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S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskonto-

jen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoi-

keuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ym-

päristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen 

eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. 

 

7. luokka 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tarkastellaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen levinneisyyttä ja vaiku-
tusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. 
 
Tutustutaan kulttuurien ja uskontojen sisäiseen monimuotoisuuteen. 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Perehdytään kristillisten kirkkokuntien levinneisyyteen ja keskeisiin opetuksiin. 

 

L2 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katso-
muksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuu-
teen 

S2 Tutustutaan maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin ja syvennetään tietoja eri 
katsomuksista, myös ei-uskonnollisista katsomuksista (esim. humanismista). 
 
Tutustutaan käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki sekä nii-
den merkityksiin. 
 

L2 
L3 
L6 
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1 
S2 
S3 

Tutustutaan eri katsomusten symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädök-
siin ja pukeutumiseen). 
 
Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla kuten taiteissa. 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun. 
 
Pohditaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja maailmankuvan eroja. 
 
Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä.  
 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan eri katsomusten yhteiskunnallista merkitystä. 
 
Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä. 
 
 

L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja tois-
ten hyvinvointiin. 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1 
S2 
S3 

Keskustellaan eri katsomusten samanarvoisuudesta ja siitä, miksi perustietoja eri us-
konnoista ja katsomuksista tarvitaan yhä monikulttuurisemmassa ympäristössä. 

L6 

 

 

 

8. luokka 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tarkastellaan kristinuskoa eri puolilla maailmaa ja sen nykytilannetta. 
 
Tutustutaan kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutuksiin Suomessa ja maailmalla. 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Opetellaan kristinuskon syntyhistoriaa, leviämistä ja jakautumista eri kirkkokuntiin. 
 
Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä sekä tulkintatapoja. 
 

L2 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1 
S2 
S3 

Tutustutaan suurimpiin kirkkokuntiin ja niiden oppeihin. 
 
Perehdytään syvemmin kristinuskon merkitykseen ja kulttuurivaikutuksiin Suomessa. 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan Raamatun tulkintatapoihin ja niiden seurauksiin. L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuk-siin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomus-ten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Tarkastellaan kristinuskon eri suuntausten oppia ja etiikkaa. 
 
Pohditaan uskonnonvapautta. 
 
Keskustellaan ekumenian ja eri katsomusten välisen dialogin merkityksestä maail-
manrauhan ylläpitämisessä. 

L2 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan kristinuskon eettisiä kysymyksiä ja keskustellaan niistä.  L5 
L6 
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T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Tutustutaan kristinuskon ja Raamatun eettisiin ohjeisiin hyvästä elämästä ja keskus-
tellaan siitä, miten ne näkyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja omassa elämässä. 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1 
S2 
S3 

Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuu-
teen. 

L6 

 

 

 

9. luokka 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tarkastellaan kristinuskon ja muiden katsomusten vaikutusta kulttuurissa (esim. yh-
teiskunnallisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä). 

L1 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan tunnistamaan uskontoon liittyviä aiheita mediassa, politiikassa ja popu-
laarikulttuurissa. 
 
Tarkastellaan tapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä eri tiedotusvälineiden ajankohtais-
ten esimerkkien avulla. 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan etiikan teorioihin. 
 
Keskustellaan eettisistä ongelmista ja niiden monitulkintaisuudesta. 
 
Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen. 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 
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Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä.  
 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Tutustutaan kristillisen etiikan peruskäsityksiin (esim. Kultainen sääntö, oikeudenmu-
kaisuus, tasa-arvo, lähimmäisenrakkaus). 
 
Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä. 
 
Opetellaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet; moraali, arvot ja nor-
mit. 
 
Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. 
Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista.  
 

L2 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Tarkastellaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla, esimerkiksi yhteiskunnassa ja ympäris-
tössä. 
 
Syvennetään ymmärrystä eri katsomusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailman-
politiikkaan.  
 

L5 
L6 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuulu-
via elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyk-
siä ja omien arvojen suhdetta niihin 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ihmistä ja erityisesti itseä eettisenä toimijana. L7 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja tois-
ten hyvinvointiin. 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1 
S2 
S3 

Korostetaan suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. L6 
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ORTODOKSINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisem-

min kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyt-

täjä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 

kirkon opillinen kehitys. Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä 

opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä 

keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuu-

dessa, musiikissa ja taiteessa.    

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä 

uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristilli-

siin kirkkoihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä pe-

rehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin orto-

doksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodok-

sienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään eku-

menian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen 

ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia. Syvennetään tietoa 

ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin 

vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettis-

ten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskun-

nallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.  
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7. luokka 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin.  
 
Pohditaan uskontoa osana kulttuuria sekä yksilön kulttuuri-identiteettiä.   
 
Opetellaan havaitsemaan kulttuurien ja uskontojen sisäistä monimuotoisuutta. 
 
Opetellaan tarkastelemaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen levinnei-
syyttä ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa.   
 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Tutustutaan eri maiden ortodoksisiin kirkkoihin ja niiden nykytilanteeseen sekä orien-
taalisiin ortodokseihin.                                      

L2 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja kat-
somuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuu-
teen 

S2 Tutustutaan maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin ja humanismiin. 
 
Tutustutaan keskeisiin kristillisiin kirkkoihin. 
 
Tarkastellaan uskontojen välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja suhteessa toisiinsa ja ortodok-
sisuuteen. 
 
Syvennetään tietoja eri katsomuksista. 
 
Perehdytään käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki sekä nii-
den merkitykseen maailmassa.  

L2 
L3 
L6 
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Tutustutaan uskontodialogin käsitteeseen. 
 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja kat-
somusten tapoja ja symboleita sekä tunnista-maan 
uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, 
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Perehdytään eri uskontojen symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädöksiin, 
paastoamiseen ja pukeutumiseen). 
 
Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla. 
 
Opetellaan havaitsemaan uskontojen näkymistä mediassa ja maailmanpolitiikassa.  

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun. 
 
Harjoitellaan pohtimaan uskonnollisen ja tieteellisen maailmankuvan eroja. 
 
Opetellaan havaitsemaan uskonnollisen ja tieteellisen kielenkäytön eroja.  
 
Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä. 
 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailman-laajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan eri katsomusten yhteiskunnallista merkitystä. 
 
Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä. 
 

L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Tutkitaan eri uskontojen suhtautumista kestävään elämäntapaan ja verrataan niitä 
oman uskonnon opetuksiin.  

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Opetellaan keskustelemaan eri katsomusten samanarvoisuudesta ja siitä, miksi perus-
tietoja eri uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhä monikulttuurisemmassa yhteis-
kunnassa. 

L6 
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8. luokka 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 

 
 
 

Tavoitteet  
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tutkitaan kristinuskon ja erityisesti ortodoksisuuden kulttuurivaikutusta ja yhteiskun-
nallista vaikutusta Suomessa ja ortodoksienemmistöisissä maissa. 
 
 
 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Perehdytään kristillisen kirkon syntyyn ja historiaan ortodoksisen kirkon näkökul-
masta. 
 
Tarkastellaan ortodoksisen kirkon opillista kehitystä. 
 
Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä. 
 
Tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen. 
 
Tutustutaan ortodoksisten kirkkojen nykytilanteeseen. 
 
Syvennetään tuntemusta Raamatun kirjoista ja historiasta sekä käytöstä jumalanpal-
veluksissa.        
 

L2 
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Syvennetään tietoja Suomen ortodoksisen kirkon historiasta.  
 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja kat-
somuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuu-
teen 

S2 Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin. 
 
Tutustutaan kristillisten kirkkojen väliseen yhteistyöhön keskeisenä käsitteenä eku-
menia. 
 

L2 
L3 
L6 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja kat-
somusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Opetellaan tunnistamaan uskonnollisia aiheita kulttuurissa, mediassa ja maailmanpo-
litiikassa. 
 
 
  

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan Raamatun kirjoituksiin ja arvioidaan niiden kontekstia. 
 
Opetellaan havaitsemaan eroja tieteellisen ja uskonnollisen kirjallisuuden argumen-
taatiossa.  
 
Opetellaan havaitsemaan ortodoksisen Raamatun ja Suomessa yleisesti käytössä ole-
van Raamatun eroja.  
 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. 
 

L2 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan kristinuskon eettisiä kysymyksiä ja keskustellaan niistä. L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Tutustutaan kristinuskon ja Raamatun eettisiin ohjeisiin hyvästä elämästä (Kymmenen 
käskyä, Kultainen sääntö, kolme rakkauden kohdetta: Jumala, itse, lähimmäinen).  

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Harjoitellaan ottamaan huomioon Raamatun opetukset suhteessa toisiin ihmisiin 
(esim. lähimmäisenrakkaus, kiitos ja sääli). 

L6 
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9. luokka 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tutkitaan uskontojen vaikutusta ja näkymistä Suomessa. L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Syvennetään tietoja sakramenteista ja muista pyhistä toimituksista, jumalanpalvelu-
selämästä sekä kirkkovuoden kierrosta juhlineen ja paastoaikoineen.          
 
 

L2 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja kat-
somusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Perehdytään uskonnollisiin tapoihin liittyviin eettisiin kysymyksiin mediassa tutustu-
malla ajankohtaisiin aiheisiin.  
 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1  
S3 

Opetellaan havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan 
omia mielipiteitään.  
 
Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen.  
 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 
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T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Perehdytään ortodoksisen uskonnon mukaiseen eettiseen ajatteluun. 
 
Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä.  
 
Opetellaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet moraali, arvo ja normi.  
 
Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan ja harjoitellaan so-
veltamaan niiden aiheita omassa elämässä. 
  
Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista.  
 

L2, 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla; yhteiskunnassa ja ympäristössä. 
 
Pohditaan hengellisen kasvun merkitystä eri uskonnoissa (esim. asketismi, luosta-
risäännöt, hengellinen ohjaus).  
 
Syvennetään ymmärrystä uskonnon vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailmanpolitiik-
kaan.  
 

L5 
L6 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuulu-
via elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyk-
siä ja omien arvojen suhdetta niihin 

S1-
S3 

Pohditaan ihmisyyteen liittyviä elämänkysymyksiä: ortodoksinen opetus seuruste-
lusta ja perheestä, sakramentit omassa elämässä; paastoaminen: kasvu ihmisenä, va-
paus ja vastuu. 
 
Perehdytään ortodoksiseen opetukseen elämän tarkoituksesta sekä elämän ja kuole-
man kysymyksiin: elämä Jumalan yhteydessä, jumaloituminen, munkkius, perhe, eu-
tanasia, abortti ja itsemurha. 
                                                                                

L7 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutuksia omaan ja tois-
ten hyvinvointiin. 
 
Harjoitellaan kestävän elämäntavan omaksumista ja luonnonsuojelua.    
 

L1 
L2 
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Opetellaan pohtimaan kestävää elämäntapaa, bioetiikkaa, globaalin maailmantalou-
den tuomia haasteita ortodoksisesta näkökulmasta ja miettimään omaa suhtautu-
mista niihin.  
 
Opetellaan arvioimaan omien eettisten valintojensa vaikutuksia tulevaisuuteen ja ym-
päristöön. 
 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Harjoitellaan ottamaan huomioon suvaitsevaisuuden ja demokratian arvojen merki-
tys monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja ihmisten hyvinvoinnissa. 
 
Opetellaan suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan.  
 
Opetellaan itsensä hyväksymistä ja arvon antamista toisille ihmisille.  
 
Keskustellaan sitoutumisesta ja luottamuksesta tulevaisuuden haasteissa sekä epäit-
sekkäästä toiminnasta muiden ihmisten kanssa (esim. marttyyrien elämäkertoja esi-
merkkeinä käyttäen). 
 

L6 

 

 
 

KATOLINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista.  Autetaan 

oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, 

paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen 

kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin. 
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 S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään 

oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen eku-

meenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, 

elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin 

muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syven-

netään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista. Pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta 

sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, 

rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.  

7. luokka 

KATOLINEN USKONTO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin. 
 
Pohditaan uskontoa osana kulttuuria ja yksilön kulttuuri-identiteettiä. 
 
Opetellaan havaitsemaan kulttuurien ja uskontojen sisäistä monimuotoisuutta. 
 
Tarkastellaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen levinneisyyttä ja vaiku-
tusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. 
 

L1 
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Tarkastellaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta kotona, koulussa ja suomalai-
sessa yhteiskunnassa. 
 
Pohditaan, miten uskonto ja kulttuuri vaikuttavat katoliseen identiteettiin.   
 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katso-
muksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuu-
teen 

S2 Tutustutaan maailman uskontojen keskeisiin opetuksiin ja humanismiin uskonnotto-
mana katsomuksena. 
 
Tarkastellaan maailman uskontojen levinneisyyttä ja vaikutusta.  
 
Tutustutaan käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki sekä nii-
den merkitykseen. 
 
Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. 
 
Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. 
 

L2 
L3 
L6 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnol-lisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa,  
taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla kuten taiteissa. 
 
Pohditaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri uskontojen välillä. 
 
Tutustutaan eri uskontojen symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädöksiin 
ja pukeutumiseen). 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun.   
 
Pohditaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja maailmankuvan eroja. 
 
Opetellaan havaitsemaan uskonnollisen ja tieteellisen kielenkäytön eroja. 
 
Harjoitellaan erilaisten lähteiden kriittistä arviointia (esim. mediaa ja tutkimustie-
toa). 
 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 
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Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä. 
 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailman-laajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan katsomusten yhteiskunnallista merkitystä. 
 
Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä. 
 
Pohditaan ihmisen pyrkimystä pyhyyteen elämän tavoitteena. 
 

L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omia valintoja elämässä ja niiden eettisiä ulottuvuuksia sekä seurauksia. L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Keskustellaan erilaisuudesta ja suvaitsevaisuuden merkityksestä monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa. 
 
Pohditaan, miten eletään ja opiskellaan sekä työskennellään yhdessä yhteistä hyvää 
kohti. 

L6 

 

 

 

8. luokka 

KATOLINEN USKONTO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 
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T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Perehdytään uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutukseen kotona, koulussa ja suoma-
laisessa yhteiskunnassa esimerkiksi kirkkohistorian kautta. 
 
Tutkitaan, miten katolinen uskonto ja kulttuuri ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän 
maailman kanssa. 
 
 
 
 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Syvennetään Raamatun ja tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen 
elämän perusasioista. 
 
Tutustutaan sakramentteihin ja uskonopin keskeisiin sisältöihin: katolinen käsitys 
kuolemasta, iankaikkisesta elämästä ja pyhäksi julistamisesta sekä dogmi paavin 
erehtymättömyydestä. 
 
Käsitellään kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja tutustutaan viimeisimpien kir-
kolliskokousten merkitykseen kirkon elämälle. 

Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa.  

Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin. 

L2 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katso-
muksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuu-
teen 

S2 Perehdytään eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaami-
seen ekumenian hengessä.  
 
Tutustutaan kristillisten kirkkojen väliseen yhteistyöhön.  
 
Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä eku-
menian periaatteisiin ja päämääriin. 
                 

L2 
L3 
L6 
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T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnista-maan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, tai-
teessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Opetellaan tunnistamaan katoliseen uskontoon liittyviä aiheita mediassa, politii-
kassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa. 
 
 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan Raamatun eri kirjallisuudenlajeihin. 

Tutustutaan kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden keskeisimpiin lajeihin. 

                                                                                                                       

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

 S3 Perehdytään katolisen uskonnon eettisin ja moraalisiin periaatteisiin kuten opetuk-
seen synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta (esim. syn-
tien vakavuusasteet). 
 
Syvennetään katolisen kirkon moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemusta. 

Pohditaan seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä 

(esim. avioliiton sakramentti ja ehkäisy).   

L2 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan eri kristillisten kirkkojen eettistä opetusta, sen laajuutta ja esimerkkiä kas-
vatuksen perustana. 
                                                                                               

L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omia valintoja eettisestä ja moraalisesta näkökulmasta. Tarkastellaan, mi-
ten valinnat vaikuttavat hyvään elämään ja tulevaisuuden kannalta kestävään kehi-
tykseen. 
 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Pohditaan, miten ihmisten valinnat, teot ja tekemättä jättämiset vaikuttavat elä-
mään nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Rohkaistaan oppilaita suvaitsevuuteen ja erilaisuuden ymmärtämiseen sekä kohtaa-
miseen.                                                                                                                                                              

L6 

 

 

9. luokka 

KATOLINEN USKONTO 
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Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutukseen kotona, koulussa ja suoma-
laisessa yhteiskunnassa. 
 
Pohditaan uskonnon ja politiikan suhdetta. 
 
Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista 
suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. 
 
Pohditaan, miten katolinen uskonto ja kulttuuri ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen 
lainsäädäntöön. 
 
Keskustellaan monikulttuurisista perheistä ja maahanmuuttaja -taustaisista kodeista. 
 

L1 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, tai-
teessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Jäsennetään tietoa uskontoon liittyvistä aiheista mediassa, politiikassa ja populaari-
kulttuurissa. 
 
Tarkastellaan tapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä eri tiedotusvälineiden esimerkkien 
avulla.  

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen. 
  
Keskustellaan ajankohtaisista eettisistä ongelmista (esim. eutanasia ja abortti). 
 
Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä. 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 
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T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

 S3 Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä.  
 
Tutustutaan etiikan teorioihin.  
 
Tutustutaan katoliseen moraaliteologiaan ja sen peruskäsitteisiin (esim. ihmispersoo-
nan arvokkuus, autuuden kutsu, omatunto, hyvät ja pahat teot sekä vapaus ja to-
tuus). 
 
Opetellaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet; moraali, arvot ja 
normi. 
 
Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan.  
 
Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista. 
 
Perehdytään käsityksiin hyvästä ja pahasta eri kulttuureissa ja uskonnoissa. 
 
Pohditaan kymmentä käskyä eettisenä periaatteena ja ihmisoikeuksia suhteessa 
muihin uskontoihin ja katsomuksiin.            
 

L2 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Tarkastellaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla (esim. yhteiskunnassa ja ympäristössä). 
  
Pohditaan katolista näkemystä elämästä, kuolemasta sekä tuonpuoleisesta elä-
mästä. 
 
Pohditaan seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.   
 
Syvennetään ymmärrystä eri katsomusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailman-
politiikkaan.  
 
Pohditaan, miten eettinen ja moraalinen kasvatus vaikuttavat laajemmin omassa elä-
mässä ja yhteiskunnassa.  

L5 
L6 
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Pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. 
 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuulu-
via elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyk-
siä ja omien arvojen suhdetta niihin 

S1-
S3 

Pohditaan laajemmin ihmisyyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 
 
Pohditaan esimerkiksi nälänhädän ja sotien seurauksia omassa lähiympäristössä ja 
maailmanlaajuisesti. 

L7 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan oman elämän esimerkkien kautta, miten eettiset ja moraaliset valinnat 
vaikuttavat esimerkiksi hyvinvointiin. 
 
Keskustellaan käytännön esimerkkien kautta, miten saavutetaan kestävä elämäntapa 
omassa elämässä. 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Keskustellaan erilaisuudesta ja suvaitsevaisuuden merkityksestä monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa. 
 

L6 

 

 

ISLAM 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

SI Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista islamin historiasta profeetta Mu-

hammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen pääsuun-

taukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit 

Suomessa, Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän 

eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan. 

S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa 

sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin. Autetaan oppilaita huo-

maamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden 

hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.  
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 S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja 

muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n 

Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yh-

teiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.  

 

7. luokka 

ISLAM 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tutustutaan uskonnon ja kulttuurin käsitteisiin. 
 
Pohditaan uskontoa osana kulttuuria ja yksilön kulttuuri-identiteettiä. 
 
Tarkastellaan maailmanuskontojen sekä luonnonuskontojen  
levinneisyyttä ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. 
 
Tutustutaan kulttuurien ja uskontojen sisäiseen monimuotoisuuteen. 

 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Syvennetään tietoja islamista eri puolilla maailmaa. 
 
 

L2 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katso-
muksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuu-
teen 

S2 Tutustutaan maailmanuskontojen keskeisiin opetuksiin. 
 

L2 
L3 
L6 
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Syvennetään tietoa eri katsomuksista, myös ei-uskonnollisista katsomuksista (esim. 
humanismista). 
 
Tutustutaan käsitteisiin maallistuminen, uskonnottomuus ja uskontokritiikki ja niiden 
merkityksiin.  

 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, tai-
teessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Tutustutaan eri uskontojen symboleihin ja tapakulttuureihin (esim. ruokasäädöksiin 
ja pukeutumiseen). 

Tarkastellaan uskontojen näkymistä kulttuurin eri osa-alueilla kuten taiteissa. 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan luonnollisen ja yliluonnollisen erotteluun.  
 
Pohditaan uskonnollisen ja tieteellisen tiedon ja maailmankuvan eroja.  
 
Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä.  

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan eri katsomusten yhteiskunnallista merkitystä. 

Pohditaan katsomuksen merkitystä omassa elämässä. 

L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omia valintoja elämässä sekä niiden eettisiä ulottuvuuksia ja seurauksia. L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Keskustellaan eri katsomusten samanarvoisuudesta ja siitä, miksi perustietoja eri us-
konnoista ja katsomuksista tarvitaan yhä monikulttuurisemmassa ympäristössä. 

 

L6 
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8. luokka 

ISLAM 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tarkastellaan islamia eri puolilla maailmaa ja sen nykytilannetta.  
 
Tutustutaan islamin kulttuurivaikutuksiin eri puolilla maailmaa. 
 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Opiskellaan islamin historiaa sen synnystä jakautumiseen asti. 
 
Tutkitaan Koraanin ja hadithien syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja. 
 
Syvennetään tietoa islamin opillisista perusteista; uskonpilarit ja peruspilarit. 

 

L2 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, tai-
teessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Tutustutaan islamin pääsuuntauksiin ja niiden oppeihin; sunnalaisuus, shiialaisuus ja 
suufilaisuus. 
 
Tutustutaan moderneihin islamilaisiin liikkeisiin. 
 
Perehdytään islamin merkitykseen ja vaikutukseen Suomessa. 

 

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan Koraanin eri tulkintatapoihin ja niiden seurauksiin. L1 
L2 
L4 
L5 
L7 
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T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Tarkastellaan islamin suuntauksien oppeja ja etiikkaa. 
 
Keskustellaan uskonnonvapaudesta. 
 
Keskustellaan ekumeniasta ja eri katsomusten välisen dialogin merkityksestä maail-
manrauhan ylläpitämisessä. 

 

L2 
L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Pohditaan muslimin uskonnollisten velvollisuuksien vaikutusta elämän eri osa-aluei-
siin.  
 
Pohditaan islamin eettisiä kysymyksiä ja keskustellaan niistä. 

L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Tutustutaan islamin ja Koraanin sekä hadithien ohjeisiin hyvästä elämästä. 
 
Keskustellaan siitä, miten ne näkyvät Suomessa elävän muslimin arjessa ja omassa 
elämässä. 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. L6 

 

 

9. luokka 

ISLAM 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 



417 
 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon 
liittyvä monimuotoisuus 

S1 
S2 

Tarkastellaan islamin vaikutusta kulttuurissa (esim. yhteiskunnallisessa päätöksente-
ossa ja lainsäädännössä). 

L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskelta-
vasta uskonnosta ja sen vaikutuksista  

S1 Tutustutaan islamilaisen etiikan peruskäsityksiin (esim. teot ja niiden seuraukset, is-
lamilainen laki sharia ja sen tulkinnat). 
 
Tarkastellaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin. 
 
Tutustutaan poliittiseen islamiin. 
 

L2 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katso-
musten tapoja ja symboleita sekä tunnista-maan us-
konnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, tai-
teessa ja populaarikulttuurissa 

S1-
S3 

Opetellaan tunnistamaan uskontoon liittyviä aiheitä mediassa, politiikassa ja popu-
laarikulttuurissa.  

Tarkastellaan tapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä tiedotusvälineiden ajankohtaisten 
esimerkkien avulla.  

L2 
L4 
L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilai-
sia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 

S1 
S3 

Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen. 
 
Käsitellään etiikan teoriat. 
 
Keskustellaan eettisistä ongelmista ja niiden monitulkintaisuudesta. 
 
Harjoitellaan havaitsemaan erilaisia mielipiteitä sekä perustelemaan omia mielipi-
teitä.  
 

L1 
L2 
L4 
L5 
L7 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun 
keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskelta-
van uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Tarkastellaan eri katsomusten eettisiä käsityksiä ja keskustellaan niistä. 
 
Opitaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet; moraali, arvot ja nor-
mit. 
 
Tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. 
 
Keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista kuten holokaustista.  

L2 
L7 
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T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katso-
musten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valin-
tojen perusteina ja ohjaajina 

S1 
S3 

Tarkastellaan etiikkaa elämän eri osa-alueilla (esim. yhteiskunnassa ja ympäristössä). 
 
Syvennetään ymmärrystä eri katsomusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja maailman-
politiikkaan.  

Keskustellaan islamilaisen eettisen säännöstön merkityksestä ihmisen käytöksen oh-
jaajana. 

 

L5 
L6 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuulu-
via elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyk-
siä ja omien arvojen suhdetta niihin 

S1-
S3 

Pohditaan ihmistä ja erityisesti itseä eettisenä toimijana. L7 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa 
eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvoin-
tiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2 
S3 

Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja tois-
ten hyvinvointiin. 

L1 
L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä 
nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä 
ja vapaa-ajalla 

S1-
S3 

Korostetaan suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. L6 

 

 

JUUTALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Keskeisinä opittavina asioina ovat juutalaisuuden synty, leviäminen ja jakaantuminen suuntauksiin. Opetuksessa perehdytään 

merkittävimpiin juutalaisuuden suuntauksiin kuten ortodoksisuuteen, konservatiivisuuteen ja liberaalisuuntaukseen sekä niiden alasuuntauksiin ja erityisesti 

moderniin ortodoksismiin.  Autetaan oppilaita ymmärtämään suuntausten merkitys ajassa ja paikassa sekä tutkitaan niiden levinneisyyttä ja keskeisiä opetuksia. 

Tutkitaan juutalaisuutta Suomessa ja globaalisti, painottaen nykytilannetta. Keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen Raamatun synty, rakenne ja tulkinta sekä sen 

keskeinen sisältö ja kulttuurivaikutus. 

S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen syntyyn ja levinneisyyteen, perusopetuksiin ja vaikutukseen kulttuuriin sekä uskonnotto-

muuteen tietoisena elämänkatsomuksena. Tarkastellaan uskontoja tieteellisestä näkökulmasta. Keskeisinä sisältöinä ovat uskon ja tiedon sekä uskonnollisen 
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ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa 

ja tapakulttuurissa.   

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään etiikan peruskäsitteisiin ja teorioihin. Tutustutaan juutalaisuuden ja muiden Lähi-idän uskontojen eettiseen opetuk-

seen. Tutkitaan juutalaisuuden suuntausten eettisiä painotuksia ja Tooran (5 Mooseksen kirjaa) ja juutalaisuuden muiden pyhien kirjojen (Tanach = juutalainen 

raamattu, Talmud, Mishnei Torah ja Sulchan Aruch) keskinäisiä eroja ja etiikan suhdetta niihin. Tutustutaan Aasian uskontojen ja alkuperäiskansojen eettiseen 

ajatteluun. Perehdytään Kymmenen käskyn ja muiden mitzvojen eli uskonnollisten käskyjen etiikkaan. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoi-

keuksien julistus ja siitä nouseva ihmisoikeusetiikka sekä uskontodialogi. Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin 

vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin.  

 

ADVENTISTINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi sekä kristinuskon nykyistä levinnei-

syyttä ja vaikutusta eri puolilla maailmaa. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja. Perehdytään kristinuskon, erityisesti adven-

tismin, keskeisiin oppeihin ja opetuksiin. Tutustutaan eri kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen toimintaan ja pohditaan uskonnon vaikutusta ihmisten elä-

mään. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Käsitellään kristittyjen yhteyttä ja 

yhteistyötä sekä suhdetta muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon, adventismiin ja suomalaisuuteen. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maail-

maa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tie-

teellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja 

tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa 

ja tapakulttuurissa. Syvennetään uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa. 
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S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään kristinuskon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin. Tarkastellaan holistista ihmiskäsitystä 

ja sen vaikutusta eettisiin käsityksiin. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä sekä omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja 

niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. Pohditaan lähimmäisenrakkautta ja kehitysyhteistyötä osana hyvää elämää. Opiskellaan etiikan keskeiset 

käsitteet ja käsitellään YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa ja ihmisoikeusloukkauksia. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilai-

den ymmärrystä yhteiskunnallisen sovun, rauhan ja ihmisten keskinäisen kunnioituksen merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ihmisyyteen 

kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. 

 

BAHÀ`I`- USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään bahá’í-uskon käsityksiin uskontojen vaikutuksesta ihmiskunnan sivistysprosessissa ja bahá’í-uskon 

sijoittumisesta uskontojen historian jatkumoon. Perehdytään kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin, jossa Bahá’u’lláh, Báb ja ‘Abdu’l-Bahá vaikuttivat ja 

välittivät sanomaansa. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin opetuksia pohtimalla niiden tarjoamaa ratkaisumallia globaalistuvan yhteiskunnan aikakaudelle. Tutkitaan 

autenttisia bahá’í-kirjoituksia ja bahá’í-uskon kannalta keskeisiä ohjauksen lähteitä kiinnittämällä huomiota eheiden kokonaiskuvien muodostumiseen.  Tar-

kastellaan bahá’í-uskoon kuuluvia yhteiskuntaa ja yksilöä sekä erityisesti täysi-ikäisyyden saavuttavia nuoria koskevia lakeja sekä pohditaan bahá’í-yhteisön 

jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia. Tutustutaan liiton käsitteeseen bahá’í-yhteisön eheänä pysymisen perustana sekä periaatteen “ykseys moninaisuudessa” 

toteutumiseen maailmanlaajuisessa bahá’í-yhteisössä. Pohditaan neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatetta oikeudenmukaisen vallankäytön välineenä. 

Tutustutaan bahá’í-hallintojärjestykseen ja sen merkitykseen opetusten käytäntöön soveltamisessa. Tutustutaan maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön toimin-

taan maailmanrauhan rakentamisessa ja bahá’í-yhteisön yhteistyöhön muiden tahojen, erityisesti YK:n, kanssa. Tarkastellaan bahá’í-uskon levinneisyyttä, 

suhdetta muihin uskontoihin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa. Tutustutaan bahá’í-uskon historiaan Suomessa. Jäsennetään 

omaa suhdetta bahá’í-uskoon, maailmankansalaisuuteen ja suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan bahá’í-uskon opetuksiin, joiden mukaan hindulaisuutta, juutalaisuutta, zarathustralaisuutta, buddhalai-

suutta, kristinuskoa ja islamia sekä näiden uskontojen keskushahmojen elämäntyötä voidaan pitää ihmiskunnan sosiaalisen ja eettisen kehityksen virstanpyl-

väinä. Tarkastellaan suurtenmaailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan 

Suomen uskonnolliseen ja katsomukselliseen tilanteeseen sekä Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tarkastellaan uskonnottomuutta ja uskon-

tokritiikkiä ilmiönä sekä uskontojen näkyvyyttä mediassa ja populaarikulttuurissa. Tarkastellaan uskonnon ja tieteen välistä suhdetta ja tutustutaan bahá’í-
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uskoon kuuluvaan periaatteeseen tieteen ja uskonnon sopusoinnusta. Pohditaan bahá’í-uskoon kuuluvaa pyrkimystä sovittaa todellisuuden tulkinnat yhteen 

järjen ja havaintojen kanssa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan eettisiä arvoja ja niiden pohjalta johdonmukaisesti tehtyjä moraalisia valintoja. Pohditaan ajankohtaisia eettisiä 

kysymyksiä ja ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä eettisen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Perehdytään bahá’í-uskon eettiseen ajatteluun oikeuk-

sien ja velvollisuuksien näkökulmasta, ja tarkastellaan niiden valossa yhteiskunnallista vaikuttamista, ihmisoikeuksia, ympäristöongelmia, globaalia hallintoa ja 

maailmanrauhaa. Tutustutaan Bahá’u’lláhin esittämiin ratkaisuihin maailmanrauhan lähtökohdiksi ja maailmassa vallitsevan epävakaisuuden korjaamiseksi. 

Pohditaan älyllisiä ja eettisiä taitoja, joita tarvitaan bahá’í-uskossa keskeisen uskonnon ja tieteen sopusoinnun tavoittelussa. Harjoitellaan vastauksien ja 

laajemman näkemyksen etsimistä erilaisiin eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja pohditaan ratkaisumalleja, joissa yhdistyvät kokemustieto ja bahá’í-

kirjoitusten tarjoamat näkökulmat. Perehdytään bahá’í-uskon käsitykseen maailmankansalaisuudesta ja ihmiskunnan vastuullisena jäsenenä toimimisesta. 

Pohditaan nuoren ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan rakentavasti oman, toisten ja viime kädessä koko ihmiskunnan elämään ja hyvinvointiin. 

Opetuksessa käsitellään myös YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa, ihmisoikeusloukkauksia sekä eri uskontojen ja katso-

musten eettistä opetusta. 

 

BUDDHALAINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään nykytutkimuksiin perustuen buddhalaisuuden syntyä, leviämistä ja jakaantumista eri suuntauksiin. 

Tarkastellaan pyhien tekstien syntyhistoriaa ja keskeistä sisältöä ottaen huomioon eri kielet ja eri perinteet. Syvennetään tietoja buddhalaisesta filosofiasta ja 

buddhalaisuuden harjoittamisesta sekä maallikkoelämässä että luostarissa. Tarkastellaan buddhalaisuuden levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin ja 

katsomuksiin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa. Pohditaan osallistavaa buddhalaisuutta ja tarkastellaan buddhalaisuutta yhteis-

kunnan muokkaajana sekä rauhan että kriisien aikana. Tutustutaan buddhalaisuuden historiaan Suomessa. Jäsennetään omaa suhdetta buddhalaisuuteen ja 

suomalaisuuteen. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsitellään suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. 

Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin ilmiöinä. Pohditaan uskontojen tunte-
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mista osana kulttuurista yleissivistystä sekä tieteen ja uskonnon suhdetta. Tutkitaan, miten uskonnot toimivat suomalaisessa yhteiskunnassa ja millaista vuo-

ropuhelua uskontojen välillä on. Tarkastellaan, miten uskonnot näkyvät kulttuurin eri alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapa-

kulttuurissa. Pohditaan uskonnon ja valtion suhdetta eri puolilla maailmaa sekä uskontojen merkitystä kriisitilanteissa ja rauhan aikana. 

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa syvennetään tietoja buddhalaisesta etiikasta sekä karmaan ja jälleensyntymiseen liittyvistä opetuksista. Pohditaan buddhalaisia 

näkökulmia eettisen elämän esteisiin ja virheisiin sekä omaan vastuuseen. Tutkitaan eettisiä periaatteita ja hyvän elämän ohjeita eri uskonnoissa ja tieteen 

näkökulmasta. Tarkastellaan YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen sisältöä, ihmisoikeusloukkauksia ja ihmisoikeusajattelun merkitystä nyky-

maailmassa. Käsitellään uskontodialogia ja pohditaan uskontojen merkitystä yhteiskunta- ja maailmanrauhan sekä hyvinvoinnin rakentamisessa. Tarkastel-

laan ympäristöön ja eläimiin, suomalaiseen yhteiskuntaan sekä globaaliin vastuuseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä buddhalaisuuden näkökulmia niihin. 

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. 

 

HELLUNTAILIIKKEEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään tietoja kristinuskon synnystä ja kehityksestä, erityisesti jakautumisesta eri kirkkokuntiin keskiajalla ja 

reformaation aikaan sekä helluntailiikkeen, karismaattisuuden ja uuskarismaattisuuden synnystä 1900-luvulla. Tutustutaan helluntailaiseen lähetystyöhön ja 

sen vaikutuksiin eri aikoina. Tutkitaan helluntailaiskarismaattisuutta globaalina ilmiönä ja sen vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan helluntailai-

suutta osana kristinuskoa ja protestanttista vapaakristillisyyttä sekä tutustutaan ekumeeniseen dialogiin. Tarkastellaan kristinuskon kulttuurivaikutuksia Suo-

messa ja eri puolilla maailmaa. Perehdytään helluntaikirkon opetukseen Pyhästä Hengestä ja armolahjoista. Syvennetään tietoja Raamatun synnystä ja sisäl-

löstä. Käsitellään Raamatun tulkintatapoja ja kristinuskon piirissä esiintyviä erilaisia opillisia painotuksia ja pohditaan niitä suhteessa Suomen Helluntaikirkon 

uskon pääkohtiin. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon, helluntailaisuuteen ja suomalaisuuteen. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja kulttuurivaikutuksiin eri puolilla maail-

maa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisiä sisältöjä ovat myös 

uskonto tutkimuksen kohteena, uskon ja tiedon suhde sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen erot. Tarkastellaan uskontokritiikkiä ja tutkitaan uskonnon 
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näkymistä mediassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja politiikassa. Tutustutaan uskontojen väliseen dialogiin sekä pohditaan erilaisuuden kunnioittamista ja 

uskontoa osana ihmisen ja yhteisön kulttuuri-identiteettiä. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa oppilasta rohkaistaan eettisen ajattelun taitojen kehittämiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat etiikan peruskäsitteet sekä kristinuskon 

ja muiden uskontojen ja katsomusten eettinen opetus. Pohditaan etiikan näkökulmasta erilaisia yksilöön ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja, kuten minäkuvaa, 

seksuaalisuutta, seurustelua, avioliittoa, perhettä, aborttia ja eutanasiaa. Perehdytään helluntaikirkon eettisiin kannanottoihin ja käsitykseen kristillisestä 

elämäntavasta sekä tarkastellaan niitä suhteessa yhteiskunnallisiin muutoksiin ja mediassa esillä oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten pakolaisuuteen. Tutki-

taan YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja ihmisoikeusetiikkaa kiinnittäen huomiota erityisesti vähemmistöjen oikeuksiin. Käsitellään holokaus-

tia ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. Pohditaan eettistä vastuuta paikallisesti ja globaalisti sekä uskonnon ja elämänkatsomuksen merkitystä ihmisenä kasva-

misessa sekä yhteiskunta- ja maailmanrauhan rakentamisessa. 

 

KRISHNA-USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja 

sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään veda-kulttuuriin, vaisnavismiin ja Kansainväliseen Krishna-tietoisuus -yhteisö ISKCONiin ja sen perus-

tajaan Prabhupadaan. Tutkitaan Krishna-tietoisuuden opetuksia olemassaolon kolmesta periaatteesta (vastu-traya) sekä antaumuksellisen palvelemisen 

menetelmistä. Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat uskonnon opetukset Jumalan käsittämättömästä luoteesta (acintya-bheda-abheda-tattva), kolmesta luon-

nonlaadusta sekä vedalaisesta maailmankaikkeudesta ja tiedosta. Tutustutaan joogamenetelmiin sekä pyhään kirjaan Srimad Bhagavatamiin. Tarkastellaan 

Krishna-tietoisuuden levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa. Jäsennetään omaa suh-

detta hindulaisuuteen, Krishna-tietoisuuteen ja suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maail-

maa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin sekä uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin ilmiönä. Tarkastellaan uskontojen tuntemista osana kulttuurista 

yleissivistystä sekä uskonnon ja tieteen välistä suhdetta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontojen vaikutukset yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä 

näkyvyys mediassa ja populaarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Tutustutaan Krishna-tietoisuuden opetuksiin ikuisesta uskonnosta ja jumalakeskeisestä kulttuurista sekä eri sukupuolten ja muiden ryhmien 

asemasta yhteiskunnassa. Tutkitaan uskonnon opetuksia olemassaolon neljänlaisista ongelmista (syntymä, kuolema, vanhuus, sairaus) sekä Bhagavad-gitan 

rauhan kaavasta osana maailmanrauhan saavuttamista. Tarkastellaan Krishna-tietoisuuteen kuuluvaa ajatusta Jumalan laista tieteen perustana. Perehdytään 
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Krishna-tietoisuuden opetukseen elävästä olennosta Jumalan palvelijana ja oppiin lopullisesta hyvästä (ashraya). Opetuksessa käsitellään YK:n Ihmisoikeuk-

sien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa, eri uskontojen ja katsomusten eettistä opetusta, uskontodialogia sekä uskontojen merkitystä maail-

manrauhan rakentamisessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. 

 

 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan 

uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katso-

muksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomus-

tiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on 

keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhtei-

sönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämän-

katsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn 

sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilanneta-

juisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen 

ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  

Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnitte-

lemiseen. Oppilaiden identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän tietoperustan laajentaminen 

sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä. 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 
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T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtä-
mään ja käyttämään katsomuksellisia käsit-
teitä 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuurei-
hin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maail-
manperintöohjelmaan 

S1 L2, L7 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnotto-
mia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä 
vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia 
katsomusten arvioinnissa  

S1 L1, L2, L5 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajatte-
lun ja uskontokritiikin perusteita  

S1, S3 L1, L3 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ih-
misoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen 
kansallisia ja kansainvälisiä keinoja  

S1, S3 L2, L3, L6, L7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katso-
muksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yk-
silöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita  

S1, S2, S3 L1, L2, L4 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja 
kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja 
ymmärtämiseen  

S1, S2, S3 L2, L3, L7 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottu-
vuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittä-
mään eettistä ajatteluaan 

S2, S3 L5, L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa 
vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja 
globaalisti  

S1, S2, S3 L5, L6, L7 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoi-
keuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja 
eettinen perusta 

S2, S3 L1, L7 
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Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri 

vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistävään tietoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsin-

tään. Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa tiedosta ja omakohtaisesta pohdinnasta katso-

muksellista arvostelukykyä. 

 

S1 Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakenta-

mista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa 

mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutus-

tutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa 

yhteiskunnissa. 

 

S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kau-

neus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelle-

taan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin 

ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

 
S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien 

kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, 

mystiseen ja luontokeskeiseen.  Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin 

kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa 

kuulluksi ja arvostetuksi. Erityisesti kunkin uuden ryhmän aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön rakentumista. Työskentelyssä tue-

taan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Oppilaat elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat. Siksi 

elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olennaista, että välitön henkilökohtainen yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja 

digitaalisen vuorovaikutuksen pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7-9  

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  Elämänkat-

somustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 

omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä 

kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen ete-

nemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.  

 

Elämänkatsomustieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7–9 

 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tar-

kasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen 

rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertais-

palautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa 

opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä 

saavuttanut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksit-

täinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu 

kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan 

kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriu-

tumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää ja korostetaan oppilaiden kykyä 

vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Elämänkatsomustiedossa tuetaan oppilaan itsenäisen ajattelun ja argumentaation kehitystä ja 

avointa pohdiskelemista. Kehitys on koko yläkoulun kestävä jatkumo, mikä otetaan huomioon päättöarviointia annettaessa. 
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Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

T1 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan, ymmärtä-

mään ja käyttä-

mään katsomuk-

sellisia käsitteitä 

S1 

 

Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

ymmärtämään ja 

käyttämään kat-

somuksellisia kä-

sitteitä. 

Käsitteiden hal-

linta ja soveltami-

nen 

Oppilas tunnis-

taa joitakin kat-

somuksellisia kä-

sitteitä (kuten 

elämänkatso-

mus, uskonto, 

uskonnotto-

muus). 

 

Oppilas osaa ku-

vata maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet. 

 

 

 

Oppilas ymmär-

tää maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet, tunnistaa 

niiden välisiä 

suhteita ja osaa 

käyttää niitä. 

Oppilas tunnis-

taa, ymmärtää ja 

osaa soveltaa 

katsomuksellisia 

käsitteitä omassa 

katsomukselli-

sessa ajattelus-

saan ja tuotoksis-

saan. 

 

T2 rakentaa op-

pilaan kulttuu-

rista yleissivis-

tystä ohjaamalla 

oppilasta tutus-

tumaan erilaisiin 

kulttuureihin ja 

katsomuksiin ja 

perehtymään 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelmaan 

S1 Oppilas rakentaa 

yleissivistystä 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista ja 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelmasta. 

 

 

Kulttuurien ja kat-

somusten tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden kulttuurin 

perustekijän (ku-

ten pukeutumi-

nen, kieli, ruoka, 

juhlat, elinkeino, 

toimeentulo, tek-

nologia) ja yhden 

Unescon maail-

manperintökoh-

teen. 

Oppilas osaa ku-

vata kahta eri 

kulttuuria tai kat-

somusta sekä 

tunnistaa näiden 

yhtäläisyyksiä ja 

eroja.  

 

Oppilas osaa ker-

toa joistain Unes-

con maailmanpe-

rintöohjelman 

Oppilas osaa 

hankkia tietoa 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista.  

 

Oppilas osaa ker-

toa Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohdista ja ni-

metä joitain 

Oppilas ymmär-

tää kulttuurista ja 

katsomuksellista 

moninaisuutta 

sekä osaa suh-

teuttaa omaa 

kulttuurista ja 

katsomuksellista 

asemaansa maa-

ilman kulttuu-

reissa ja perin-

nössä.  
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piirteistä ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

maailmanperin-

tökohteita. 

 

 

 

Oppilas osaa ku-

vailla Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohtia ja ni-

metä useimmat 

kotimaiset ja joi-

tain ulkomaisia 

maailmanperin-

tökohteita. 

T3 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

erilaisia uskon-

nottomia ja us-

konnollisia kat-

somuksia, niiden 

keskinäistä vuo-

rovaikutusta 

sekä tiedon ja 

tutkimuksen roo-

lia katsomusten 

arvioinnissa 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan erilai-

sia katsomuksia, 

niiden keski-

näistä vuorovai-

kutusta sekä tie-

don ja tutkimuk-

sen roolia katso-

musten arvioin-

nissa. 

Erilaisten katso-

musten tuntemi-

nen ja vertailu 

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

kaksi erilaista 

katsomusta (ku-

ten kristinusko, 

marxismi ja vega-

nismi).  

Oppilas osaa ni-

metä seemiläisen 

monoteismin ja 

sekulaarin huma-

nismin keskeisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas tietää, 

että katsomuk-

sellisia kysymyk-

siä voi lähestyä 

tieteellisesti. 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tärkeim-

piä piirteitä ja 

kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, kult-

tuurisia ja yhteis-

kunnallisia vai-

heita.  

 

Oppilas ymmär-

tää keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tärkeim-

piä piirteitä ja 

kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, kult-

tuurisia ja yhteis-

kunnallisia vai-

heita.  
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Oppilas osaa ker-

toa, miten katso-

muksia voi tar-

kastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

Oppilas osaa se-

littää, miten kat-

somuksia voi tar-

kastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

T4 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

uskonnollisen 

ajattelun ja us-

kontokritiikin pe-

rusteita 

S1, S3 Oppilas oppii tut-

kimaan ja pohti-

maan uskonnolli-

sen ajattelun ja 

uskontokritiikin 

perusteita. 

Uskonnollisen 

ajattelun ja uskon-

tokritiikin tuntemi-

nen 

Oppilas osaa oh-

jatusti hankkia 

informaatiota us-

konnoista ja us-

kontokritiikistä. 

Oppilas tunnis-

taa, mitä uskon-

nollinen ajattelu 

on, ja tietää, mitä 

uskontokritiikki 

tarkoittaa, sekä 

osaa osittain itse-

näisesti hakea in-

formaatiota asi-

asta.   

Oppilas osaa se-

littää uskonnolli-

sen ajattelun 

luonnetta ja an-

taa esimerkkejä 

uskontokritiikin 

pääpiirteistä 

sekä hakea infor-

maatiota asiasta. 

Oppilas osaa eri-

tellä uskonnolli-

sen ajattelun 

luonnetta, ym-

märtää uskonto-

kritiikin pääpiir-

teitä sekä osaa 

itsenäisesti ha-

kea tietoa asi-

asta. 

T5 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

katsomusvapaus 

ihmisoikeutena 

sekä katsomus-

vapauden tur-

vaamisen kansal-

lisia ja kansain-

välisiä keinoja 

S1, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään kat-

somusvapauden 

ihmisoikeutena 

sekä perehtyy 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

kansallisiin ja 

kansainvälisiin 

keinoihin  

Katsomusvapau-

den merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin  

katsomusvapau-

desta.  

Oppilas tunnistaa 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena.  

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden keinon, 

jolla katsomusva-

pautta turva-

taan.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

katsomusvapau-

desta ihmisoi-

keutena, joista-

kin katsomusva-

pauden turvaa-

misen keinoista 

sekä niiden 

puutteista erilai-

sissa tilanteissa. 

Oppilas selittää 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena ja joitakin 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

keinoista sekä 

osaa eritellä nii-

den puutteita 

erilaisissa tilan-

teissa. 
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T6 ohjata oppi-

lasta hahmotta-

maan erilaisia 

katsomuksellisia 

ratkaisuja sekä 

niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

erilaisia katso-

muksellisia rat-

kaisuja sekä nii-

den taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä pe-

rusteita 

Katsomuksellisten 

valintojen perus-

teiden tarkastelu 

Oppilas osaa ku-

vata jonkin kat-

somuksellisen 

ratkaisun ja ohja-

tusti nimetä jon-

kin siihen liitty-

vän perusteen  

(kuten se, ettei 

ihminen käytä 

lentokonetta eet-

tisistä syistä). 

Oppilas osaa ku-

vata jonkin kat-

somuksellisen 

ratkaisun ja osaa 

nimetä jonkin sii-

hen liittyvän yksi-

löllisen ja yhtei-

söllisen perus-

teen. 

 

Oppilas osaa ku-

vata erilaisten 

ihmisten katso-

muksellisten va-

lintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä 

perusteita. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja arvioida 

erilaisten ihmis-

ten katsomuk-

sellisten valinto-

jen taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä pe-

rusteita ja osaa 

verrata omia 

katsomuksellisia 

ratkaisujaan nii-

hin. 

T7 kannustaa op-

pilasta maailman 

moninaisuuden 

ja kaikkien yh-

denvertaisen 

kohtelun hyväk-

symiseen ja ym-

märtämiseen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii hy-

väksymään ja 

ymmärtämään 

maailman moni-

naisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen kohte-

lun. 

Monikulttuurisuu-

den ja yhdenver-

taisuuden hah-

mottaminen 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkin 

maailman moni-

naisuudesta sekä 

kaikkien ihmisten 

yhdenvertaisesta 

kohtelusta. 

Oppilas osaa ku-

vata maailman 

monimuotoi-

suutta ja antaa 

esimerkkejä ih-

misten yhdenver-

taisesta kohte-

lusta. 

Oppilas ymmär-

tää maailman 

monimuotoisuu-

den ja kaikkien 

yhdenvertaisen 

kohtelun merki-

tyksen. 

Oppilas ymmär-

tää ja osaa perus-

tella maailman 

monimuotoisuu-

den ja kaikkien 

yhdenvertaisen 

kohtelun merki-

tyksen. 

 

T8 ohjata oppi-

lasta huomaa-

maan eettisiä 

ulottuvuuksia 

elämästään ja 

S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

eettisiä ulottu-

vuuksia elämäs-

Eettisen ajattelun 

taidot 

Oppilas tunnistaa 

joistain teoista 

eettisen ulottu-

vuuden, kuten 

onko teko oikein, 

Oppilas osaa tun-

nistaa eettisiä kä-

sitteitä (kuten 

arvo, velvolli-

Oppilas osaa 

käyttää eettistä 

käsitteistöä sekä 

tulkita ja sovel-

taa sitä.  

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisesti eettisiä 

käsitteitä sekä 

tulkita ja soveltaa 
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ympäristöstään 

sekä kehittä-

mään eettistä 

ajatteluaan  

tään ja ympäris-

töstään sekä ke-

hittää eettistä 

ajatteluaan.  

väärin vai ei kum-

paakaan. 

suus, oikeus, va-

paus, vastuu, 

tasa-arvo ja rei-

luus).  

 

Oppilas osaa pe-

rustella eettisiä 

näkemyksiään. 

 

Oppilas osaa pe-

rustella eettisiä 

näkemyksiään 

johdonmukai-

sesti. 

 

niitä perustellusti 

omassa ajattelus-

saan. 

 

T9 innostaa op-

pilasta pohti-

maan omien va-

lintojensa vaiku-

tusta kestävään 

tulevaisuuteen 

paikallisesti ja 

globaalisti  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

pohtimaan ja ym-

märtämään 

omien valintojen 

vaikutusta kestä-

vään tulevaisuu-

teen paikallisesti 

ja globaalisti. 

Kestävän elämän-

tavan periaattei-

den tunteminen 

 

Oppilas tunnistaa 

jonkin kestävän 

tulevaisuuden 

edellytyksen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen.  

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

kestävän tulevai-

suuden edelly-

tyksistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen paikalli-

sesti ja globaalisti 

(kuten kierrätyk-

sen, kulutusvalin-

tojen sekä har-

rastuneisuuden 

kautta). 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kes-

tävään tulevai-

suuteen liittyviä 

edellytyksiä ja 

tarkastella kestä-

vän elämäntavan 

merkitystä tule-

vaisuudelle.  

 

Oppilas tuntee 

keinoja vaikuttaa 

paikallisesti ja 

globaalisti. 

Oppilas osaa eri-

tellä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kestä-

vään tulevaisuu-

teen liittyviä 

edellytyksiä sekä 

kuvailla ja arvi-

oida keinoja vai-

kuttaa tulevai-

suuden ongel-

miin paikallisesti 

ja globaalisti. 
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T10 ohjata oppi-

las tuntemaan 

ihmisarvon, ih-

misoikeuksien ja 

ihmisten yhden-

vertaisuuden 

merkitys ja eetti-

nen perusta 

S2, S3 Oppilas oppii 

tuntemaan ih-

misarvon, ihmis-

oikeuksien ja ih-

misten yhdenver-

taisuuden merki-

tyksen ja perus-

tan. 

Ihmisoikeusetiikan 

tuntemus 

Oppilas osaa ku-

vailla ihmisar-

voon tai ihmisoi-

keuksiin liittyviä 

seikkoja.  

Oppilas osaa ni-

metä joitakin ih-

misoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyviä kä-

sitteitä ja kertoa 

ihmisoikeuksien 

merkityksestä. 

Oppilas osaa se-

littää tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyvät kä-

sitteet ja antaa 

esimerkkejä ih-

misoikeuksien to-

teutumisesta his-

toriassa.  

Oppilas osaa se-

littää tärkeimmät 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyvät kä-

sitteet ja antaa 

esimerkkejä ih-

misoikeuksien to-

teutumisesta his-

toriassa sekä pe-

rustella ihmisoi-

keuksien merki-

tystä. 

 

 

7. luokka 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja 
käyttämään katsomuksellisia käsitteitä 

S1 Perehdytään käsitteisiin maailmankuva, maailmankatsomus ja jumalakuva. 
 
Käydään elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. 
 

L1 
L2 
L4 
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T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin 
ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanpe-
rintöohjelmaan 

S1 Perehdytään Unescon maailmankulttuuri- ja luonnonperintöohjelmaan Suomessa 
ja maailmalla sekä seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja 
taiteessa. 

L2 
L7 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia 
ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuoro-
vaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomus-
ten arvioinnissa  

S1 Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa (esim. sekulaa-
riin humanismiin, juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin). 
 
Tutustutaan Aasian suuriin uskontoihin kuten hindulaisuuteen ja buddhalaisuu-
teen. 
 
Opetellaan eri katsomusten tarkastelua tutkivasti ja tieteellisesti. 
 

L1 
L2 
L5 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun 
ja uskontokritiikin perusteita  

S1 
S3 

Tarkastellaan katsomusten juuria oman aikansa kuvina.  
 
Tutustutaan uususkonnollisiin liikkeisiin ja niihin liittyviin ihmisoikeuskysymyksiin. 
 
Tutustutaan uskonnollisen ajattelun luonteeseen ja uskontokritiikin käsitteeseen. 
 

L1 
L3 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmis-
oikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansal-
lisia ja kansainvälisiä keinoja  

S1 
S3 

Pohditaan ihmisoikeuksia ja uskonnonvapauden toteutumista eri puolilla maail-
maa. 

L2 
L3 
L6 
L7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuk-
sellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä 
ja yhteisöllisiä perusteita  

S1 
S2 
S3 

Tarkastellaan kääntymiskokemuksia. L1 
L2 
L4 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja 
kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ym-
märtämiseen  

S1 
S2 
S3 

Tutustutaan eri katsomusten yhteneviin ja eriäviin piirteisiin. L2 
L3 
L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa 
vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja glo-
baalisti  

S1 
S2 
S3 

Tarkastellaan ihmisen ja luonnon suhdetta eri kulttuureissa. L5 
L6 
L7 
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8. luokka 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun 
ja uskontokritiikin perusteita  

S1 
S3 

Perehdytään humanismiin. L1 
L3 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmis-
oikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansal-
lisia ja kansainvälisiä keinoja  

S1 
S3 

Tutustutaan käsitteisiin ihmisarvo, ihmisoikeus, yhdenvertaisuus ja katsomusva-
paus.  
 
Opetellaan pääkohdat YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta. 

L2 
L3 
L6 
L7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuk-
sellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä 
ja yhteisöllisiä perusteita  

S1 
S2 
S3 

Pohditaan perusteita ihmisten katsomuksellisiin valintoihin ja elämäntapoihin. 
Pohditaan elämäntapavalintojen merkitystä yksilön, yhteisön ja kestävän kehityk-
sen näkökulmasta. 

L1 
L2 
L4 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja 
kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ym-
märtämiseen  

S1 
S2 
S3 

Keskustellaan globaaleista resursseista ja länsimaisesta elämäntavasta. L2 
L3 
L7 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia 
elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eet-
tistä ajatteluaan 

S2 
S3 

Käsitellään ympäristöetiikkaa kuten eläinten oikeuksia ja ihmisten erilaisia luonto-
suhteita (esim. utilitaristinen, humanistinen, mystinen ja luontokeskeinen). 

L5 
L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa 
vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja glo-
baalisti  

S1 
S2 
S3 

Pohditaan omien päivittäisten valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden kan-
nalta. 

L5 
L6 
L7 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuk-
sien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen 
perusta 

S2 
S3 

Tutustutaan ihmisoikeusloukkauksiin (esim. holokausti), demokratiaan, diktatuu-
riin sekä pohditaan mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä. 

L1 
L7 
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9. luokka 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuk-
sellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä 
ja yhteisöllisiä perusteita  

S1 
S2 
S3 

Tarkastellaan eettistä heräämistä ihmisen elämänkulussa (esim. tunnettujen hen-
kilöiden kokemusten avulla). 

L1 
L2 
L4 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja 
kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ym-
märtämiseen  

S1 
S2 
S3 

Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysy-
myksenä. 

L2 
L3 
L7 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia 
elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eet-
tistä ajatteluaan 

S2 
S3 

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. 
 
Keskustellaan eettisistä ongelmista ja niiden monitulkintaisuudesta.  
 
Tutustutaan eettisiin dilemmoihin ja niiden ratkaisuihin perusteluineen.  
 
Opetellaan tuntemaan ja ymmärtämään etiikan peruskäsitteet; moraali, arvo, 
sanktio ja normi.  
 
Harjoitellaan teon eettistä arviointia eri näkökulmista (esim. tahallisuus, tarkoitus 
ja seuraus). 
 

L5 
L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa 
vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja glo-
baalisti  

S1 
S2 
S3 

Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin ti-
lanteisiin. 

L5 
L6 
L7 
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T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuk-
sien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen 
perusta 

S2 
S3 

Keskustellaan mediassa esiintyvistä ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä. L1 
L7 

 

 

 

 

15.4.12 HISTORIA  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
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 

arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla 

esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta 

ymmärtäviksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Ope-

tuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla 

olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia 

lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta 

ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.  

Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin 

kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.  

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   
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T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja 
identiteettiä rakentavana oppiaineena 

S1–S6 L1-L7 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä   

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilai-
sista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luo-
tettavuutta 

S1–S6 L1-L5 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voi-
daan tulkita eri tavoin 

S1–S6 L1, L2, L4 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen   

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja sii-
hen liittyviä käsitteitä  

S1–S6 L1, L2, L3 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja pää-
töksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa 
tilanteissa 

S1–S6 L1-L4, L6, L7 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille ta-
pahtumille ja ilmiöille 

S1–S6 L1, L2, L4 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jat-
kuvuutta  

S1–S6 L1, L2, L4 

Historiallisen tiedon käyttäminen   

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1–S6 L1, L2, L4 

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitus-
periä 

S1–S6 L1-L4, L7 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voi-
daan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan 
kriittisesti tulkintojen luotettavuutta  

S1–S6 L1, L2, L4, L5 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, ver-
tailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkin-
tansa niiden pohjalta 

S1–S6 L1, L2, L4, L5 
 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja 
historiatietämyksensä avulla  

S1–S6 L1-L7 

 

 

 



439 
 

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen 

historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. 

 

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja 

seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan. 

 

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suo-

men alkutaipaleeseen. 

 

S4 Suurten sotien aika: Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti 

tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten 

holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.  

 

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. 

Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja 

palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen. 

 

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien 
maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 
 

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt yhteiskuntaopin keskeisiin käsitteisiin. 

Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden 

tutkimista sekä avoimien oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja 

eriävien tulkintojen arvioimiseen. 
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Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä, elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen 
ajattelun taitojaan ja kriittistä arviointikykyään niiden avulla. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 7-9  

 

Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnointiin, kommunikointiin, tekstin ja puheen tuottamiseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen 

ilmaisun käyttöön. Tarvittaessa erilaisten tekstien ymmärtämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä käytettyjä käsitteitä. 

Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) ovat sellaisia, joiden ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan 

oppilaan siirtyessä konkreettisesta ajattelusta käsitteelliseen ajatteluun.  

Historia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7–9  

 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioin-

nissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja osaamisen osoittamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään 

huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut histo-

rian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt histo-

rian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on historian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoit-

teet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen 

tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi 

sisältyy historian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa op-

pilaan kiinnos-

tusta historiasta 

tiedonalana ja 

identiteettiä ra-

kentavana oppi-

aineena 

S1–S6 

 

Oppilas kiinnos-

tuu historiasta 

tiedonalana ja 

sen merkityk-

sestä identitee-

tille. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 aktivoida op-

pilasta hankki-

maan historial-

lista tietoa sekä 

arvioimaan tie-

donlähteiden 

luotettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii 

hankkimaan his-

toriallista tietoa 

ja arvioimaan 

tiedonlähteiden 

luotettavuutta 

sekä ymmärtä-

mään, että histo-

riallista tietoa voi 

tulkita eri tavoin. 

Historiatiedon 

hankkiminen ja 

lähteiden tul-

kinnallisuuden 

ymmärtäminen 

Oppilas löytää 

ohjatusti histo-

rian tapahtu-

maan tai ilmiöön 

liittyvää infor-

maatiota hänelle 

annetusta läh-

teestä. 

 

Oppilas tunnistaa 

opettajan ohjaa-

Oppilas hankkii 

historian tapah-

tumaan tai ilmi-

öön liittyvää tie-

toa erilaisista 

lähteistä sekä 

tunnistaa lähtei-

den luotettavuu-

dessa ja esite-

tyissä tulkin-

noissa eroja. 

Oppilas hankkii 

historian tapah-

tumaan tai ilmi-

öön liittyvää tie-

toa erilaisista 

lähteistä sekä 

erottelee 

vähemmän ja 

enemmän luo-

tettavia lähteitä 

ja tulkintoja toi-

sistaan. 

Oppilas käyttää 

erilaisia lähtei-

täja erottaa tut-

kittavaan ilmiöön 

liittyvät lähteet 

muista lähteistä.  

 

Oppilas selittää, 

miten samoista 

lähteistä voi 

tehdä erilaisia 

T3 auttaa oppi-

lasta ymmärtä-

mään, että histo-

riallista tietoa 

S1–S6 
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voidaan tulkita 

eri tavoin 

mana, että sa-

masta ilmiöstä 

tai lähteestä 

esiintyy erilaisia 

tulkintoja. 

tulkintoja, ja ar-

vioi tulkintojen 

mahdollisia puut-

teita. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa op-

pilaan kykyä ym-

märtää historial-

lista aikaa ja sii-

hen liittyviä käsit-

teitä 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

historiallista ai-

kaa ja siihen liit-

tyviä käsitteitä.  

Kronologian 

ymmärtäminen 

Oppilas tunnistaa 

historian keskei-

siä sisällöllisiä kä-

sitteitä ja pystyy 

opettajan ohjaa-

mana suhteutta-

maan ne ajalli-

sesti toisiinsa.  

Oppilas muistaa 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja antaa joi-

tain esimerkkejä 

tarkasteltavana 

olevalle historial-

liselle ajanjak-

solle ominaisista 

piirteistä.  

Oppilas käyttää 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja kuvaa tar-

kasteltavana ole-

valle historialli-

selle ajanjaksolle 

ominaisia piir-

teitä.  

Oppilas jäsentää 

historiallisten ta-

pahtumien, ilmi-

öiden ja ajanjak-

sojen aikajärjes-

tyksen ja ajallisia 

yhteyksiä.  

 

Oppilas käyttää 

aikaan liittyviä 

käsitteitä ja erit-

telee historian 

keskeisiin ajan-

jaksoihin liittyviä 

tapahtumia, hen-

kilöitä ja ilmiöitä.  

T5 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisen 

toimintaan ja 

päätöksentekoon 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

ihmisen toimin-

taa ja päätöksen-

Historiallinen 

empatia 

Oppilas tunnis-

taa, että ihmisillä 

on ollut erilaisia 

motiiveja toimin-

nalleen. 

Oppilas tunnis-

taa, miten ihmis-

ten sosiaalinen ja 

yhteiskunnalli-

Oppilas tulkitsee 

ihmisten toimin-

nan tarkoituspe-

riä ja erittelee, 

miten ihmisten 

Oppilas asettau-

tuu menneen 

ajan ihmisen ase-

maan, arvioi  
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vaikuttaneita te-

kijöitä erilaisissa 

historiallisissa ti-

lanteissa 

tekoon vaikutta-

neita tekijöitä 

erilaisissa histori-

allisissa tilan-

teissa. 

nen asema vai-

kuttavat heidän 

tekojensa motii-

veihin.  

sosiaalinen ja yh-

teiskunnallinen 

asema tai histori-

allinen konteksti 

vaikuttavat hä-

nen toimin-

taansa. 

hänen toimin-

tansa motiiveja 

sekä tarkastelee 

sitä, miten hänen 

sosiaalinen tai 

yhteiskunnalli-

nen asemansa tai 

historiallinen 

konteksti vaikut-

tavat hänen toi-

mintaansa.  

T6 auttaa oppi-

lasta arvioimaan 

erilaisia syitä his-

toriallisille ta-

pahtumille ja il-

miöille 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan erilaisia 

syitä historialli-

sille tapahtumille 

ja ilmiöille sekä 

analysoimaan 

historiallista 

muutosta ja jat-

kuvuutta. 

Syy-seuraus-

suhteiden ym-

märtäminen 

historiassa 

sekä muutok-

sen ja jatku-

vuuden ym-

märtäminen 

 

Oppilas tunnistaa 

menneisyydestä 

asioita, jotka 

ovat muuttuneet 

tai pysyneet 

muuttumatto-

mina.  

 

Oppilas nimeää 

muutokselle tai 

muuttumatto-

muudelle jonkin 

yksittäisen syyn. 

Oppilas tunnis-

taa, että histori-

assa selittäminen 

perustuu toimi-

joiden tarkoitus-

perien analysoin-

tiin.  

 

Oppilas tunnistaa 

syitä ja seurauk-

sia historiallisille 

tapahtumille ja il-

miöille. 

 

Oppilas selittää 

yksilöllisesti oh-

jeistettuna, miksi 

Oppilas ymmär-

tää, että histori-

assa selittämi-

nen perustuu 

toimijoiden tar-

koitusperien 

analysointiin.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että histori-

allisilla tapahtu-

milla ja ilmiöillä 

on erilaisia syitä 

ja seurauksia, ja 

antaa niistä esi-

merkkejä.  

 

Oppilas erottelee 

historiallisia ta-

pahtumia tai il-

miöitä selittävät 

keskeiset tekijät 

vähemmän tär-

keistä ja analysoi 

historiallisten ta-

pahtumien syitä 

ja seurauksia (ku-

ten välittömien 

ja pitkäkestoisten 

syiden merki-

tystä).  

 

T7 ohjata oppi-

lasta analysoi-

maan historial-

lista muutosta ja 

jatkuvuutta 

S1–S6 
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joillain elämän-

alueilla toimittiin 

ennen toisin kuin 

nykyään. 

Oppilas eritte-

lee, miksi joillain 

elämänalueilla 

toimittiin ennen 

toisin tai samoin 

kuin nykyään. 

Oppilas arvioi, 

miksi joillain elä-

mänalueilla toi-

mittiin ennen sa-

moin tai toisin 

kuin nykyään ja 

miten tapahtu-

man tai ilmiön 

seuraukset vai-

kuttivat eri lailla 

eri asemassa ole-

viin ihmisiin ja ih-

misryhmiin. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8 kannustaa op-

pilasta tulkinto-

jen tekemiseen 

S1–S6 Oppilas rohkais-

tuu tulkintojen 

tekemiseen. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T9 ohjata oppi-

lasta selittämään 

ihmisen toimin-

nan tarkoituspe-

riä 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään ihmi-

sen toiminnan 

tarkoitusperiä. 

Ihmisen toi-

minnan selittä-

minen 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti, miten 

ihmisen toimin-

nan motiivi näkyy 

jossain historian 

Oppilas kuvailee, 

miten ihmisten 

taustat vaikutta-

Oppilas esittää 

päätelmän, mi-

ten ihmisten 

taustat vaikutta-

Oppilas selittää 

ihmisen toimin-

nan motiiveja 

sekä sitä, miten 

ihmisten taustat 
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tapahtumassa tai 

ilmiössä.  

vat heidän toi-

mintansa motii-

veihin. 

vat heidän toi-

mintansa motii-

veihin. 

ja historiallinen 

konteksti vaikut-

tavat niihin. 

T10 ohjata oppi-

lasta selittä-

mään, miksi his-

toriallista tietoa 

voidaan tulkita ja 

käyttää eri ta-

voin eri tilan-

teissa ja arvioi-

maan kriittisesti 

tulkintojen luo-

tettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään, miksi 

historiallista tie-

toa voidaan tul-

kita ja käyttää eri 

tavoin eri tilan-

teissa, ja arvioi-

maan kriittisesti 

tulkintojen luo-

tettavuutta.  

Historiallisten 

tulkintojen se-

littäminen ja 

niiden luotetta-

vuuden arvioi-

minen 

 

Oppilas antaa oh-

jatusti jonkin esi-

merkin siitä, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johon-

kin tarkoituk-

seen.  

 

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja antaa esi-

merkkejä tulkin-

toihin sisälty-

västä puolueelli-

suudesta.  

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja erittelee 

tulkintoihin sisäl-

tyvää puolueelli-

suutta.  

Oppilas selittää, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja miten 

lähteiden tulkitsi-

jan tausta voi vai-

kuttaa tulkinnan 

luotettavuuteen.  

 

 

T11 harjaannut-

taa oppilasta 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan oman 

perustellun tul-

kintansa niiden 

pohjalta 

S1–S6 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan niiden 

pohjalta oman 

perustellun tul-

kintansa. 

Historian tieto-

lähteiden käyt-

täminen ja his-

toriatiedon 

tuottaminen 

Oppilas vastaa 

ohjatusti men-

neisyyttä koske-

viin kysymyksiin 

hänelle annetun 

tietolähteen poh-

jalta.  

 

Oppilas muodos-

taa opettajan oh-

jaamana jostain 

lähteestä tulkin-

nan. 

Oppilas esittää 

jonkin tulkinnan 

hyödyntäen käy-

tössään olevia 

lähteitä. 

 

Oppilas vastaa 

menneisyyttä 

koskeviin kysy-

myksiin tulkitse-

malla erilaisista 

lähteistä saa-

maansa infor-

maatiota.  

 

Oppilas esittää 

historian tapah-

Oppilas tulkitsee 

erilaisia historial-

lisen tiedon läh-

teitä.  

 

Oppilas esittää 

historian tapah-

tumista tai ilmi-

öistä omia perus-

teltuja tulkintoja  

osoittaen tunnis-

tavansa tulkin-

toihinsa liittyvän 
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 tumista tai ilmi-

öistä omia perus-

teltuja tulkintoja. 

virhetulkinnan 

mahdollisuuden.  

T12 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

tulevaisuuden 

vaihtoehtoja his-

toriatietämyk-

sensä avulla 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan tulevai-

suuden vaihto-

ehtoja historia-

tietämyksensä 

avulla. 

Historiatietoi-

suuden hyö-

dyntäminen 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti, miten 

historiaa käyte-

tään nykyisyyden 

selittämisessä. 

Oppilas kuvailee, 

miten historiaa 

käytetään nykyi-

syyden selittämi-

sessä. 

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

dolla voidaan pe-

rustella jokin tu-

levaisuuden va-

linta. 

Oppilas esittää 

arvion siitä, mi-

ten tulkinnat 

menneisyydestä 

vaikuttavat ih-

misten tulevai-

suuden odotuk-

siin ja valintoihin. 

 

7. luokka 

HISTORIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet  
 

 

T1 vahvistaa oppilaan   
kiinnostusta historiasta tiedonalana ja  
identiteettiä rakentavana oppiaineena  

S1-
S6  
  

Syvennetään kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana 
oppiaineena.  
 

L1-
L7  



447 
 

Tutustutaan historiallisen tiedon luonteeseen ja rakentumiseen erilaisten lähtei-
den avulla (esim. suku, lähiympäristö tai Turku). 
 
Havainnoidaan lähteiden avulla historian merkitystä nykyisyydelle. 
 
Pohditaan tapoja hankkia tietoa omasta, lähiympäristön tai Turun menneisyy-
destä.  
 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä  
  
  

  

T2 aktivoida oppilasta   
hankkimaan historiallista tietoa   
erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä   
arvioimaan niiden luotettavuutta  

S1-
S6  

Hankitaan historiallista tietoa aktiivisesti monin eri tavoin sekä arvioidaan eri 
lähteiden luotettavuutta yksin ja yhdessä.  
 
 

L1-                 
L5 

T3 auttaa oppilasta   
ymmärtämään, että   
historiallista tietoa   
voidaan tulkita eri tavoin  

S1-
S6  

Syvennetään ymmärrystä siitä, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin.  
 
Tutustutaan erilaisiin lähteisiin ja havaitaan, että historiallista tapahtumaa voi-
daan lähestyä eri näkökulmista.  
 
Harjoitellaan lähteiden tulkintaa yksin ja yhdessä.  
 
Syvennetään tulkintoja muiden oppiaineiden näkökulmista.  
 

L1 
L2    
L4 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
 

  

T4 vahvistaa oppilaan   
kykyä ymmärtää historiallista aikaa   
ja siihen liittyviä käsitteitä   

S1-
S6  

Vahvistetaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä.  
 
Sijoitetaan asioita ja tapahtumia aikajärjestykseen. 
 
Hahmotetaan kronologian avulla syy-seuraussuhteita.   
 
Vahvistetaan erilaisilla harjoituksilla ymmärrystä kronologiasta.  

L1   
L2       
L3  
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T5 ohjata oppilasta   
ymmärtämään ihmisen   
toimintaan ja   
päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä   
erilaisissa historiallisissa tilanteissa  

S1-
S6  

Ymmärretään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä eri-
laisissa historiallisissa tilanteissa. 
 
Etsitään historian tapahtumista syitä, jotka vaikuttivat ihmisten päätöksente-
koon. 
 
Tarkastellaan ihmisten toimintaan vaikuttavia tekijöitä lähiympäristön, oman su-
vun ja perheen vaiheita tarkastellen ja liittäen ne opiskeltaviin sisältöihin.  
 
Ymmärretään, että historiallinen tieto on erilaisten toimijoiden tuottamaa.  
 
Kuvaillaan menneen ajan ihmisen elämää asettumalla tämän asemaan.  
 
Pohditaan ihmisen toimintaan vaikuttaneita olosuhteita ja motiiveja sekä pyri-
tään ymmärtämään menneisyydessä tehtyjä ratkaisuja.  
 
Verrataan tapahtumia nykypäivään sekä etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja.  
 

L1-  
L4 
L6 
L7  

T6 auttaa oppilasta   
arvioimaan erilaisia syitä   
historiallisille tapahtumille ja ilmiöille  

S1-
S6  

Opetellaan tunnistamaan historiallisia ilmiöitä selittäviä tekijöitä.  
 
Havainnoidaan syy-seuraussuhteita historian tapahtumissa ja ilmiöissä.  
 
Nähdään yhteiskunnassa vallitsevan erilaisia arvoja eri aikoina ja ymmärretään 
arvojen vaikuttavan historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden taustalla.   
 

L1 
L2 
L4  

T7 ohjata oppilasta   
analysoimaan historiallista   
muutosta ja   
jatkuvuutta   

S1-
S6  

Analysoidaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta.  
 
Tarkastellaan ympäristön muutoksia ja etsitään historiasta selityksiä muutok-
selle.  
 
Tunnistetaan syitä, joiden vuoksi toiminta on pysynyt samanlaisena tai muuttu-
nut.   

L1 
L2 
L4  
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Historiallisen tiedon käyttäminen  
  
  

  

T8 kannustaa oppilasta   
tulkintojen tekemiseen  

S1-
S6  

Harjoitellaan tulkintojen tekemistä. 
 
Käytetään historiallista tietoa omien tulkintojen tekemiseen lähteiden avulla.  
 
Vertaillaan omia ja muiden päätelmiä sekä perustellaan niitä.  
 
Käytetään eri oppiaineiden tarjoamia mahdollisuuksia historiallisten tulkintojen 
muodostamisessa. 
  

L1 
L2 
L4  

T9 ohjata oppilasta   
selittämään   
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä  

S1-
S6  

Tarkastellaan ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja tavoitteita eri aikoina. 
 
Eläydytään menneen ajan ihmisen asemaan ja pohditaan tämän toiminnan mo-
tiiveja.   
 
Tunnistetaan ihmisten erilaisia motiiveja eri aikoina. Käytetään nyky-yhteiskun-
nan ilmiöitä apuna motiivien havainnollistamisessa.  
 

L1- 
L4 
L7  

T10 ohjata oppilasta   
selittämään,   
miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja   
käyttää eri tavoin   
eri tilanteissa ja  
arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta   

S1-
S6  

Pohditaan, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilan-
teissa ja ohjataan arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta. 
  
Tarkastellaan lähteitä kriittisesti ja pyritään ymmärtämään syitä erilaisille tulkin-
noille. Tunnistetaan olosuhteita, jotka vaikuttavat historian tapahtumista tai il-
miöistä tehtyihin tulkintoihin. 
 
 

L1 
L2 
L4 
L5  

T11 harjaannuttaa oppilasta  
käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muo-
dostamaan oman perustellun tulkintansa niiden poh-
jalta  

S1-
S6  

Harjoitellaan käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan 
oma perusteltu tulkinta niiden pohjalta.  
 
Hankitaan tietoa monipuolisesti erilaisista lähteistä.   

L1 
L2 
L4 
L5  
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Tutkitaan ja vertaillaan tietoja kriittisesti.  
 
Harjoitellaan perustellun tulkinnan tekemistä. 
  

  

T12 ohjata oppilasta   
arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja   
historiatietämyksensä avulla   

S1-
S6  

Pohditaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksen avulla.  
 
Kuvaillaan, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valin-
toja vahvistamalla ymmärrystä menneisyys – nykyisyys – tulevaisuus -jatku-
mosta.  
 

L1- 
L7  

 

 

8. luokka 

HISTORIA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 vahvistaa oppilaan  
kiinnostusta historiasta tiedonalana ja 
 identiteettiä rakentavana oppiaineena 

S1-
S6 
 

Syvennetään kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana 
oppiaineena. 
 
Tutkitaan erilaisia omaan sukuun, Turkuun ja lähiympäristöön liittyviä lähteitä ja 
havainnoidaan historian vaikutusta nykyisyyteen.  
 

L1-      
L7 
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Selvitetään omaa, perheen, suvun tai Turun historiaa tutustumalla ensikäden 
lähteisiin kuten kuviin ja kirjoituksiin. 
 
Tutustutaan eri menetelmiin hankkia tietoa omasta, lähiympäristön tai Turun 
menneisyydestä.  
 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
 

 

T2 aktivoida oppilasta  
hankkimaan historiallista tietoa  
erilaisista 
ikätasolle sopivista  
lähteistä sekä  
arvioimaan niiden luotettavuutta 

S1-
S6 

Hankitaan historiallista tietoa sekä arvioidaan tiedonlähteiden luotettavuutta 
yksin ja yhdessä. 
 
Harjoitellaan erilaisten lähteiden avulla havainnoimaan eri asemassa olleiden ih-
misten motiiveja ja mahdollisuuksia toimia. 
 

L1-      
L5 

T3 auttaa oppilasta  
ymmärtämään, että  
historiallista tietoa  
voidaan tulkita eri tavoin 

S1-
S6 

Harjoitellaan ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin. 
  
Tunnistetaan erilaisia lähteitä ja pohditaan historiallisen tiedon tulkinnallisuutta. 
  
Tulkitaan historiallista tapahtumaa eri näkökulmista, esimerkiksi pohtimalla ih-
misten motiiveja ja tarkoitusperiä. 
 
Harjoitellaan historiallisen tiedon tulkintaa erilaisten lähteiden ja muista oppiai-
neista omaksutun tiedon avulla.  
 
Harjoitellaan moniperspektiivisyyttä.  
 

L1   
  L2 
L4 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
 

 

T4 vahvistaa oppilaan  
kykyä ymmärtää historiallista aikaa  
ja siihen liittyviä käsitteitä  

S1-
S6 

Vahvistetaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä. 
 
Pohditaan asioiden ja tapahtumien aikajärjestystä ja perustellaan päätelmiä. 
 
Vahvistetaan ymmärrystä kronologiasta erilaisten harjoitusten avulla.  

L1    
L2    
L3 
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T5 ohjata oppilasta  
ymmärtämään ihmisen  
toimintaan ja  
päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä  
erilaisissa historiallisissa tilanteissa 

S1-
S6 

Pohditaan ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilai-
sissa historiallisissa tilanteissa.  
 
Etsitään yksin ja yhdessä historian tapahtumista syitä, joiden vuoksi ihmiset 
päättivät tehdä ratkaisujaan.  
 
Pohditaan ihmisen toimintaan vaikuttavia tekijöitä lähiympäristön, oman suvun 
ja perheen vaiheiden avulla ja etsitään liittymäkohtia opiskeltaviin sisältöihin. 
 
Harjoitellaan eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvaillaan toimin-
nan motiiveja. 
 
Pohditaan ihmisen toimintaan vaikuttaneita olosuhteita ja motiiveja sekä pyri-
tään ymmärtämään menneisyydessä tehtyjä ratkaisuja.  
 
Verrataan historiallisia tapahtumia nykypäivään sekä etsitään yhtäläisyyksiä ja 
eroja.  
 
Tutustutaan ihmiseen aktiivisena historiallisena toimijana, jonka toimintaa oh-
jaavat tavoitteet ja tarkoitusperät.  
 
Ymmärretään, että historiallinen tieto on erilaisten toimijoiden tuottamaa. 
 
Verrataan historian ilmiöitä nykypäivän ilmiöihin ja etsitään yhtäläisyyksiä ja 
eroja.  
 

L1- 
L4 
L6 
L7 

T6 auttaa oppilasta  
arvioimaan erilaisia syitä  
historiallisille tapahtumille ja ilmiöille 

S1-
S6 

Harjoitellaan erottelemaan historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät keskei-
set tekijät vähemmän tärkeistä tekijöistä. 
 
Havainnoidaan syy-seuraussuhteita ja selittäviä tekijöitä historian tapahtumissa 
ja ilmiöissä.  
 

L1 
L2 
L4 
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Pohditaan keskeisiä syitä, jotka ovat olleet merkittäviä historian tapahtumaku-
luissa.  
 
Pohditaan yhteiskunnassa eri aikoina vallitsevia arvoja ja ymmärretään niiden 
vaikutukset historiallisten tapahtumien ja ilmiöiden taustalla.  
 

T7 ohjata oppilasta  
analysoimaan historiallista  
muutosta ja  
jatkuvuutta  

S1-
S6 

Tutkitaan syitä, miksi jollain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin 
kuin nykyään. 
 
Tarkastellaan ympäristön muuttumista ja etsitään historiasta selityksiä muutok-
selle.  
 

L1 
L2 
L4 

Historiallisen tiedon käyttäminen 
 

 

T8 kannustaa oppilasta  
tulkintojen tekemiseen 

S1-
S6 

Harjoitellaan tulkintojen tekemistä historian tapahtumista ja ilmiöistä käyttä-
mällä historiallista tietoa ja lähteitä  
 
Etsitään tietoa, perustellaan niillä omia tulkintoja sekä verrataan omia päätelmiä 
muiden päätelmiin. 
 
Hyödynnetään muista oppiaineista omaksuttuja tietoja historian ilmiöiden tul-
kinnoissa. 
 

L1 
L2 
L4 

T9 ohjata oppilasta  
selittämään  
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä 

S1-
S6 

Pohditaan ihmistä aktiivisena historiallisena toimijana, jonka toiminnalla on ta-
voitteet ja tarkoitusperät.  
 
Opetellaan selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä. 
 
Eläydytään menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvaillaan toiminnan motiiveja.  
 
Pohditaan ihmisen motiiveja toimia erilaisissa historiallisissa tilanteissa.  
 

L1- 
L4 
L7 



454 
 

T10 ohjata oppilasta  
selittämään,  
miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja  
käyttää 
eri tavoin  
eri tilanteissa ja 
arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta  

S1-
S6 

Opetellaan selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri 
tavoin eri tilanteissa. Arvioidaan kriittisesti lähteitä ja tulkintojen luotettavuutta. 
 
Pohditaan kriittisesti historian tulkintojen syitä kuten olosuhteita ja motiiveja eri 
näkökulmista. 
 
 

L1 
L2 
L4 
L5 

T11 harjaannuttaa oppilasta  
käyttämään erilaisia lähteitä, 
 vertailemaan niitä ja  
muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta 

S1-
S6 

Opetellaan käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan 
omia perusteltuja tulkintoja niiden pohjalta. 
 
Tutkitaan ja vertaillaan tietoja ja tehdään perusteltuja tulkintoja itsenäisesti tai 
yhdessä.  
 

L1 
L2 
L4 
L5 
 

T12 ohjata oppilasta  
arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja  
historiatietämyksensä avulla  

S1-
S6 

Arvioidaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksen avulla. 
 
Käytetään historiallisista tietoa tarkasteltaessa nykyhetken tapahtumia ja poh-
dittaessa tulevaisuuden vaihtoehtoja. 
 
Pohditaan muutoksen ja jatkumon, olosuhteiden ja näkökulmien merkitystä tu-
levaisuuden valinnoille. 
 

L1- 
L7 

 

 
15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 

Oppiaineen tehtävä 

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan eri-

laisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.  

Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään 

oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi. 
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Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. 

Heitä harjaannutetaan hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. 

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteis-

kunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.   

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen 

tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.  

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskun-

nan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. 

Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset 

 
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään 
yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana  

S1-S4 L4, L7 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikyky-
ään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudel-
lisiin kysymyksiin 

S1-S4 L1, L2, L4, L7 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen 
sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

  

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, 
ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventä-
mään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta  

S2, S3 L2, L4, L7 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yh-
teiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa kos-
kevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median 
roolia ja merkitystä  

S1-S3 
 

 L3, L4, L5 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen    
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T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi 
taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää 
sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella 
omaa tulevaisuuttaan  

S1, S4 L1, L4, L7, L6 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa 
sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja ava-
rakatseisesti. 

S1, S2, S3 L2, L4 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätök-
senteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikalli-
sella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti 
ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansa-
laisena  

S1-S3  L1, L4, L7 

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, 
oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestä-
vän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

S1, S4 
 

L2, L4, L6, L7 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksi-
ään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskuste-
luun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskun-
nasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toi-
mimisessa 

S1-S4 L1, L2, L7 

 
 
Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.  

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan 

erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten per-

heiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.   

 

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ih-

misoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden 

kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.  
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S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa 

osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle 

yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.   

 

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja 

erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden 

kautta.  Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. 

 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtu-

mien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuk-

sessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva 

oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9  

 

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan eri-

laisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaan-

nutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkö-

kulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.  

Yhteiskuntaoppi 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7–9  
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Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toi-

mimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan yhteiskun-

nallisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan 

omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoittamisen tavat.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetus-

suunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saa-

vuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen ta-

soa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 

osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet   

 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kiinnostus-

taan ympäröi-

vään yhteiskun-

taan ja vahvistaa 

oppilaan kiinnos-

S1–S4 Oppilas oivaltaa 

yhteiskuntaa 

koskevan tiedon 

merkityksen yksi-

lön ja yhteisön 

kannalta. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 
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tusta yhteiskun-

taoppiin tie-

donalana 

T2 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan eettistä 

arviointikykyään 

liittyen erilaisiin 

inhimillisiin, yh-

teiskunnallisiin ja 

taloudellisiin ky-

symyksiin  

S1–S4 Oppilas oppii ar-

vioimaan omien 

ja yhteiskunnan 

muiden toimijoi-

den yhteiskun-

nallisten ja talou-

dellisten valinto-

jen eettisiä mer-

kityksiä ja seu-

rauksia. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 

    

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

T3 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään oikeusval-

tion periaatteita, 

ihmisoikeuksien 

yleismaailmal-

lista merkitystä 

sekä syventä-

mään tietojaan 

suomalaisen oi-

keusjärjestelmän 

toiminnasta 

S2, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään ih-

misoikeuksien 

merkityksen ja 

oikeusvaltion pe-

riaatteet sekä nii-

den kytkeytymi-

sen suomalai-

seen oikeusjär-

jestelmään. 

Oikeusvaltion pe-

riaatteiden ja toi-

minnan sekä ih-

misoikeuksien 

hahmottaminen 

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa 

esimerkeistä ih-

misoikeuksia 

sekä oikeusval-

tion keskeisiä toi-

mijoita ja toimin-

taperiaatteita.  

Oppilas kuvailee 

ihmisoikeuksia, 

oikeusvaltion toi-

mijoita ja toimin-

taperiaatteita. 

 

Oppilas löytää 

ohjatusti tietoa 

laista ja oikeu-

desta.  

 

Oppilas erittelee, 

miten ihmisoi-

keus- ja oikeus-

valtioperiaatteet 

ilmenevät Suo-

messa ja maail-

massa.  

 

Oppilas hankkii ja 

esittää tietoja 

laista ja oikeu-

desta asianmu-

kaista tietoläh-

dettä käyttäen. 

Oppilas arvioi ih-

misoikeuksien ja 

oikeusvaltioperi-

aatteen toteutu-

mista yhteiskun-

nassa.  

 

Oppilas käyttää 

lakia ja oikeutta 

koskevia tieto-

lähteitä ongel-

manratkaisua 

vaativissa tehtä-

vissä. 
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T4 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään ja pitä-

mään ajan tasalla 

yhteiskuntaa, ta-

louden toimintaa 

ja yksityistä ta-

loudenpitoa kos-

kevia tietojaan ja 

taitojaan sekä ar-

vioimaan kriitti-

sesti median roo-

lia ja merkitystä  

S1–S3  Oppilas oppii ym-

märtämään yh-

teiskunnan toi-

minnan sekä yk-

sityisen että jul-

kisen taloudenpi-

don periaatteita. 

Hän oppii tarkas-

telemaan kriitti-

sesti median yh-

teiskunnallista 

roolia. 

Yhteiskuntaa, 

mediaa, taloutta 

ja taloudenpitoa 

koskevat tiedot 

ja taidot  

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti yhteis-

kuntaan ja talou-

teen liittyviä asi-

oita.  

 

Oppilas löytää 

ohjatusti yhteis-

kuntaa ja ta-

loutta koskevaa 

tietoa hänelle 

annetusta läh-

teestä sekä antaa 

ohjatusti esimer-

kin median toi-

minnasta tiedon 

välittäjänä. 

Oppilas kuvailee 

esimerkkien 

avulla yhteiskun-

nan ja talouden 

ilmiöitä ja toi-

mintaa.  

 

Oppilas löytää eri 

lähteistä tietoa 

yhteiskunnasta ja 

taloudesta ja ha-

vaitsee eroja tie-

tolähteiden anta-

missa tiedoissa.   

 

Oppilas kuvailee 

median vaiku-

tusta omassa elä-

mässä ja yhteis-

kunnassa. 

Oppilas hankkii 

tietoa yhteiskun-

nasta ja talou-

desta eri lähteitä 

käyttäen sekä 

vertailee lähtei-

den tietoja kes-

kenään.  

 

Oppilas erittelee 

median roolia yk-

silöiden elä-

mässä ja sen toi-

mintaa julkisen 

keskustelun 

osana. 

Oppilas hankkii ja 

erittelee yhteis-

kuntaa ja ta-

loutta käsittele-

vää tietoa eri nä-

kökulmia huomi-

oon ottavalla ja 

kriittisellä ta-

valla. 

 

Oppilas arvioi 

kriittisesti me-

dian toimintaa ja 

mediavaikutta-

mista yhteiskun-

nassa. 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  

T5 rohkaista op-

pilasta kehitty-

mään yritteli-

ääksi ja vastuul-

liseksi taloudel-

liseksi toimijaksi, 

joka hahmottaa 

yrittäjyyttä ja 

S1–S4 Oppilas oppii toi-

mimaan työelä-

mää ja yrittä-

jyyttä tuntevana 

taloudellisena 

toimijana. 

Yrittäjyys- ja työ-

elämätaitojen 

käyttäminen ja 

soveltaminen 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

ohjatusti palkka-

työn ja yrittäjyy-

den eroja sekä 

palkkatyötä ja 

yrittäjyyttä edus-

tavia ammatteja. 

Oppilas kuvailee 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden piir-

teitä. 

 

Oppilas kertoo, 

mitä mahdolli-

Oppilas erittelee 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden ase-

maa yhteiskun-

nassa.  

Oppilas vertailee 

palkkatyön ja 

Oppilas analysoi 

palkkatyön ja 

yrittäjyyden mer-

kitystä yhteis-

kunnassa.  

Oppilas arvioi 

palkkatyön ja 
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työelämää, tun-

tee niiden tarjo-

amia mahdolli-

suuksia ja osaa 

suunnitella omaa 

tulevaisuuttaan  

 suuksia palkka-

työ ja yrittäjän 

ammatti tarjoa-

vat yksilölle. 

yrittäjyyden tar-

joamia mahdolli-

suuksia yksilölle. 

yrittäjyyden mer-

kityksiä yksilölle. 

T6 ohjata oppi-

lasta tarkastele-

maan yhteiskun-

nallista toimintaa 

sekä eri yhteisöjä 

ja vähemmistö-

ryhmiä monipuo-

lisesti ja avara-

katseisesti 

S1–S3  Oppilas oppii 

analysoimaan yh-

teiskunnan eri 

yhteisöjä ja väes-

töryhmiä.  

Eri yhteisöjen ja 

väestöryhmien 

monipuolinen 

tarkastelu 

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

esimerkkien 

avulla suomalai-

sessa yhteiskun-

nassa olevia yh-

teisöjä tai vä-

hemmistöryh-

miä. 

Oppilas kuvailee 

erilaisia yhteisöjä 

ja vähemmistö-

ryhmiä sekä nii-

den asemaa suo-

malaisessa yh-

teiskunnassa. 

Oppilas erittelee 

erilaisten väestö-

ryhmien ase-

maan vaikuttavia 

tekijöitä yhteis-

kunnassa. 

 

Oppilas arvioi 

keinoja, joilla voi-

daan tukea väes-

töryhmien yh-

denvertaisuutta 

yhteiskunnassa. 

 

T7 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään yhteiskun-

nallisen päätök-

senteon periaat-

teita ja demo-

kraattisia toimin-

tatapoja paikalli-

sella, kansalli-

sella ja Euroopan 

unionin tasolla 

sekä globaalisti 

ja toimimaan ak-

tiivisena, omaa 

S1–S3  Oppilas oppii ym-

märtämään yh-

teiskunnallisen 

päätöksenteon 

demokraattisia 

toimintatapoja ja 

soveltamaan 

niitä lähiyhtei-

sössään. 

Yhteiskunnallisen 

päätöksenteon 

periaatteiden ja 

demokraattisten 

toimintatapojen 

tunteminen ja 

soveltaminen 

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

ohjatusti demo-

kraattisen pää-

töksenteon tun-

nuspiirteitä.  

 

Oppilas osoittaa 

esimerkeistä, mi-

ten demokraatti-

nen päätöksen-

teko ilmenee hä-

nen lähiyhteisös-

sään.  

Oppilas kuvailee 

demokraattisen 

päätöksenteon 

tunnuspiirteitä 

paikallisella, kan-

sallisella ja Eu-

roopan unionin 

tasolla.  

 

Oppilas kuvailee, 

millä eri tavoin 

demokraattisia 

toimintatapoja 

Oppilas erittelee, 

miten eri päätök-

sentekotavat 

edistävät demo-

kratiaa ja miten 

demokraattista 

päätöksentekoa 

tuetaan paikalli-

sella, kansalli-

sella, Euroopan 

unionin ja glo-

baalilla tasolla.  

 

Oppilas arvioi an-

netun aineiston 

pohjalta, miten 

demokratian 

päämäärät to-

teutuvat päätök-

senteossa eri ta-

soilla.  

 

Oppilas soveltaa 

monipuolisesti 

demokraattisia 

toimintatapoja 

lähiyhteisössään 
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lähiyhteisöä ke-

hittävänä kansa-

laisena 

 voidaan toteut-

taa hänen lähiyh-

teisössään. 

Oppilas soveltaa 

demokraattisia 

toimintatapoja 

omassa lähiyhtei-

sössään.  

ja laatii perustel-

tuja ehdotuksia 

niiden kehittä-

miseksi. 

T8 ohjata oppi-

lasta talouden 

perusteiden ym-

märtämiseen, 

oman talouden 

hallintaan ja vas-

tuulliseen kulut-

tamiseen kestä-

vän kehityksen 

periaatteiden 

mukaisesti  

S1, S4 

 

Oppilas oppii ym-

märtämään ja 

soveltamaan kes-

tävän talouden 

periaatteita yksi-

lön ja kansanta-

louden näkökul-

masta. 

Vastuullisen ta-

loudellisen toi-

minnan ymmär-

täminen ja sovel-

taminen  

Oppilas osoittaa 

ohjatusti tunte-

vansa joitakin ta-

loudellisen toi-

minnan muotoja 

(kuten kuluttami-

nen, säästämi-

nen).  

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

ohjatusti yksilön 

keinoja vaikuttaa 

kestävään tule-

vaisuuteen. 

Oppilas selittää 

taloudellisen toi-

minnan eri muo-

tojen merkitystä 

yksilön talou-

dessa.  

 

Oppilas kuvailee, 

mitä vaatimuksia 

kestävä tulevai-

suus asettaa 

koti- ja kansanta-

loudelle sekä yk-

silön taloudenpi-

dolle. 

Oppilas erittelee 

taloudellisen toi-

minnan eri muo-

tojen merkitystä 

kansantalou-

dessa. 

 

Oppilas erittelee, 

mitä vaatimuksia 

kestävä tulevai-

suus asettaa 

koti- ja kansanta-

loudelle sekä 

yksilön talouden-

pidolle. 

Oppilas peruste-

lee kestävää tu-

levaisuutta edis-

täviä ratkaisuja ja 

arvioi niiden vai-

kutuksia koti- ja 

kansantalouk-

sille. 

 

Oppilas arvioi an-

netun aineiston 

pohjalta yksilön 

taloudenpitoa 

koskevia suunni-

telmia kestävän 

talouden näkö-

kulmasta.   

T9 ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan näkemyksi-

ään, osallistu-

maan yhteiskun-

nalliseen toimin-

S1–S4 Oppilas oppii 

omaksumaan ja 

hyödyntämään 

yhteiskunnalli-

sessa toimin-

nassa oleellisia 

tietoja ja taitoja. 

Yhteiskunnalli-

nen ajattelu, 

osallistumis-, 

media- ja 

vaikuttamistaito-

jen soveltaminen  

 

Oppilas antaa 

ohjatusti esi-

merkkejä kei-

noista osallistua 

ja vaikuttaa yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä ta-

voista osallistua 

ja vaikuttaa yh-

teiskunnallisesti. 

 

Oppilas osallis-

tuu yhteiskunnal-

lis-poliittisten ky-

symysten käsitte-

lyyn ja vertailee 

erilaisia tapoja 

vaikuttaa. 

Oppilas osallis-

tuu rakentavasti 

yhteiskunnallis-

poliittisten kysy-

mysten käsitte-

lyyn sekä esittää 

arvioita niistä 
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taan ja keskuste-

luun sekä käyttä-

mään mediatai-

tojaan ja tieto-

jaan yhteiskun-

nasta omien käsi-

tystensä muo-

dostamisessa ja 

kansalaisena toi-

mimisessa 

  

 

 

Oppilas ottaa 

kantaa yhteis-

kunnalliseen ai-

heeseen. 

 

 

 

Oppilas peruste-

lee mielipiteitä 

yhteiskunnalli-

sista aiheista. 

 

 

 

 

Oppilas peruste-

lee monipuoli-

sesti mielipiteitä 

yhteiskunnalli-

sista aiheista. 

 

 

  

 

 

käytävästä kes-

kustelusta. 

 

9. luokka 

YHTEISKUNTAOPPI 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Merkitys, arvot ja asenteet 
 

 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympä-
röivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana  

S1-
S4 

Otetaan selvää siitä, mitä tieteenaloja ja arkipäivän tilanteita yhteiskuntaopin op-
piaine pitää sisällään. 

Havainnoidaan yhteiskuntaa tutustumalla siihen yksin ja ryhmissä monipuolisia 
menetelmiä käyttäen (esim. vierailut, tietotekniikka ja media).  

L4 
L7 
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T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointi-
kykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin 
ja taloudellisiin kysymyksiin 

S1-
S4 

Pohditaan inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä monipuolisista 
näkökulmista erilaisten yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kannalta.  

Tutkitaan Turkuun liittyviä ajankohtaisia yhteiskunnallisia tapahtumia ja ilmiöitä. 

Etsitään esimerkkejä siitä, miten ratkaisut yhteiskunnassa vaativat usein kompro-
misseja ja monien eri näkökulmien huomioimista. 
 

L1 
L2 
L4 
L7 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 
 

 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion peri-
aatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä 
sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjes-
telmän toiminnasta  

S2 
S3 

Tutustutaan oikeusvaltion periaatteisiin sekä suomalaisen oikeusjärjestelmän ra-
kenteeseen ja toimintaan.  
 
Vertaillaan ihmisten asemaa erilaisissa yhteiskunnissa. 
 
Tutustutaan paikalliseen oikeudenkäyttöön (esim. verkkosivut, esimerkkitapauk-
set, vierailut ja asiantuntijavierailut). 
   
 

L2 
L4 
L7 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan ta-
salla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä ta-
loudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioi-
maan kriittisesti median roolia ja merkitystä  

S1-
S3 
 

Seurataan ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita eri medioista.  

Vertaillaan eri medioita ja pohditaan niiden merkitystä ja roolia erilaisten ihmis-
ten elämässä.  

Opetellaan suojaamaan omaa yksityisyyttä ja toimimaan vastuullisesti.  

Harjoitellaan keinoja luotettavan tiedon hankkimiseksi vertailemalla tiedon läh-
teitä kriittisesti ja monipuolisesti.  

Tutustutaan yksityisen taloudenpidon osatekijöihin konkreettisten esimerkkien 
avulla.  

Tutkitaan paikallisen talousalueen ominaispiirteitä. 

L3 
L4 
L5 
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Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  
 

 

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vas-
tuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittä-
jyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuk-
sia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan  

S1 
S4 

Tutustutaan erilaisiin elinkeinoihin ja ammatteihin omien tulevaisuudensuunnitel-
mien kannalta.  

Pohditaan palkansaajan ja yrittäjän roolien eroja ihmisen omassa elämässä ja yh-
teiskunnan kannalta. 

Tutustutaan paikallisiin yrityksiin ja niiden sidosryhmiin (esim. vierailut, asiantun-
tijavieraat, verkkosivut). 

Harjoitellaan työelämässä tarpeellisia yhteistyötaitoja pari- ja ryhmätöiden tai 
projektien avulla.  

L1 
L4 
L7 
L6 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista 
toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä mo-
nipuolisesti ja avarakatseisesti. 

S1 
S2 
S3 

Tarkastellaan sekä paikallisten että kansallisten yhteisöjen ja vähemmistöryhmien 
toimintaa, niiden merkitystä ja näkyvyyttä.  
 
Pohditaan ennakkoluulojen taustoja ja erilaisia stereotypioita sekä yhdenvertai-
suuden ja kohtuullisuuden toteutumista. 
 
 

L2 
L4 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen 
päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toiminta-
tapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin ta-
solla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lä-
hiyhteisöä kehittävänä kansalaisena  

S1-
S3  

Opetellaan suomalaisen päätöksenteon periaatteet paikallisella ja kansallisella ta-
solla sekä suomalaisten vaikutusmahdollisuudet Euroopan unionissa ja globaalissa 
maailmassa.  
 
Tutustutaan paikalliseen päätöksentekoon koulun, asuinalueiden ja kunnan pää-
töksenteon esimerkkien avulla.  
 
Etsitään erilaisia vaikutusmahdollisuuksia lähiyhteisön kehittämiseksi ja tutustu-
taan mahdollisuuksiin osallistua esimerkiksi oppilaskuntatoimintaan tai nuorisoa 
koskevaan muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.  
 
Tutkitaan, miten EU näkyy ja vaikuttaa Turussa ja Varsinais-Suomessa. 
  

L1 
L4 
L7 
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T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämi-
seen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kulutta-
miseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

S1 
S4 
 

Selvitetään kansantalouden, valtiontalouden ja yksityisten ihmisten talouden pe-
rusperiaatteet ja -käsitteet.  
 
Vertaillaan erilaisia kulutustottumuksia sekä etsitään perusteita ja keinoja kestä-
vän kehityksen turvaamiseksi. 
 
Tutustutaan verkkomateriaalien avulla kuluttajansuoja- ja ulos-ottoviranomaisten 
toimintaan.  
 
Etsitään esimerkkejä kestävän kehityksen toteutumisesta koulussa ja paikallisella 
tasolla. 
 

L2 
L4 
L6 
L7 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia nä-
kemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimin-
taan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja 
tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodosta-
misessa ja kansalaisena toimimisessa 

S1-
S4 

Tarkastellaan, minkälaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä löytyy eri sisällön-
tuottajien eri kohderyhmille tarkoitetussa tiedossa.  
 
Harjoitellaan muodostamaan omia perusteltuja mielipiteitä. 
 
Tutustutaan sekä viranomaisten että kaupallisten tahojen ja eri yhteisöjen tuotta-
maan tietoon.  
 
Etsitään erilaisia vaikuttamiskanavia ja keinoja omien käsitysten eteenpäinvie-
miseksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti. 
 

L1 
L2 
L7 

 

 
15.4.14 MUSIIKKI  

 
Oppiaineen tehtävä  
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Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita 

tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vah-

vistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista mu-

siikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia 

yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 

eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla 

säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opis-

kelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. 

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan 

musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien 

lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla 

ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus 

monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuo-

toihin. Käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin 

liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.  

 
Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Osallisuus   

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jä-
senenä 

S1-S4 L2, L7 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottami-
nen 

  

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja 
laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen mu-
sisoivan ryhmän jäseninä  

S1-S4 L2 
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T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen 
soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoittimin 

S1-S4 L2 

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkilii-
kunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun  

S1-S4 L2 

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäris-
tön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja ha-
vainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan ha-
vainnoistaan 

S1-S4 L2 

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suh-
detta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, so-
vittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväli-
seen työskentelyyn 

S1-S4 L1, L2, L6 

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja 
tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen 
käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana mo-
nialaisia kokonaisuuksia 

S1-S4 L1, L2, L5 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito   

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia tai-
teenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käyte-
tään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuu-
reissa.  

S1-S4 L2, L4 

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminolo-
giaa 

S1-S4 L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa   

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaiku-
tuksia tunteisiin ja hyvinvointiin 

S1-S4 L3, L4 

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä 
musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3 

Oppimaan oppiminen musiikissa   
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T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoit-
teita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan 
edistymistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

 

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä 

työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoit-

teiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuotta-

minen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa. 

 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä 

osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.  

 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepii-

rejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuk-

sessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti 

musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.  

 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiik-

kiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen 

ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä 

ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. 

 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä 

yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset 
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ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintätek-

nologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä 

muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9  

 

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, 

opetusvälineitä ja soittimistoa sekä ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteis-

musisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikki-

kulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.  

Musiikki 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7–9  

 

Musiikin opetuksessa formatiivinen arviointi tarkoittaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta opintojen aikana. Se tukee oppilaiden motivaation rakentumista 

ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista 

ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Palautteen avulla 

oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti sekä soveltamaan käytännössä oppimaansa musiikin tietoa ja taitoa. Musiikin summatiivisessa 

arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että musiikillisiin 

taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Musiikissa harjoittelu- ja työskentelytaitojen kehittäminen eli oppimaan oppiminen on yksi arvioitavista 

kriteereistä. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt musiikin ta-

voitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitel-

massa. Päättöarvosana on musiikin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvo-

sanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mu-

kaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan musiikin oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.  
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Musiikissa oppilaan oppimisen tavoitteet on johdettu musiikin opetuksen tavoitteista. Musiikin oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet koostuvat osallisuu-

den taidoista, musiikillisista taidoista ja tiedoista, luovasta tuottamisesta, kulttuurisen ymmärtämisen taidoista, monilukutaidosta, hyvinvoinnin ja ääniturvalli-

suuden taidoista sekä oppimaan oppimisen taidoista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Osallisuus 

T1 kannustaa 

oppilasta raken-

tavaan toimin-

taan musisoivan 

ryhmän ja mu-

siikillisten yhtei-

söjen jäsenenä 

S1–S4 Oppilas oppii 

toimimaan mu-

siikillisten yhtei-

söjen jäsenenä. 

Musiikillisen 

ryhmän jäse-

nenä toimimi-

nen 

Oppilas osallistuu 

musisoivan ryh-

män toimintaan 

opettajan konk-

reettisen ohjeen 

mukaan. 

 

Oppilas osaa toi-

mia musisoivan 

ryhmän jäse-

nenä. 

  

  

  

  

  

Oppilas toimii it-

senäisesti musi-

soivan ryhmän 

ja musiikillisen 

yhteisön jäse-

nenä huolehtien 

osuudestaan.  

Oppilas toimii ra-

kentavasti musi-

soivan ryhmän ja 

musiikillisen yh-

teisön jäsenenä 

huolehtien osuu-

destaan sekä 

kannustaen ja 

auttaen toisia. 

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjata oppi-

lasta ylläpitä-

mään äänen-

käyttö- ja laulu-

taitoaan sekä 

kehittämään 

niitä edelleen 

S1–S4 Oppilas kehittää 

äänenkäyttö- ja 

laulutaitoaan 

edelleen musi-

soivan ryhmän 

jäsenenä. 

Äänenkäyttö ja 

laulaminen mu-

siikkiryhmän jä-

senenä 

Oppilas käyttää 

ääntään osana 

musiikillista il-

maisua. 

  

  

  

Oppilas käyttää 

ääntään musiikil-

lisen ilmaisun vä-

lineenä ja osallis-

tuu yhteislau-

luun. 

Oppilas käyttää 

ääntään musii-

killisen ilmaisun 

välineenä ja 

osallistuu yh-

teislauluun so-

Oppilas käyttää 

ääntään musiikil-

lisen ilmaisun vä-

lineenä tehtävän 

ja tilanteen mu-

kaisesti sekä yllä-

pitää ja kehittää 
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musisoivan ryh-

män jäsenenä 

  

  

vittaen osuu-

tensa osaksi ko-

konaisuutta. 

äänenkäyttö- ja 

laulutaitoaan. 

T3 kannustaa 

oppilasta kehit-

tämään edel-

leen soitto- ja 

yhteismusisoin-

titaitojaan  

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimin 

S1–S4 Oppilas kehittää 

edelleen soitto- 

ja yhteismusi-

sointitaitojaan 

soittaen keho-, 

rytmi-, melodia- 

ja sointusoitti-

mia. 

Soittaminen mu-

siikkiryhmän jä-

senenä 

Oppilas osallis-

tuu soittami-

seen konkreetti-

sen ohjauksen 

alaisena. 

  

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu yhteis-

soittoon pyr-

kien sovittamaan 

osuutensa koko-

naisuuteen. 

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu yh-

teissoittoon 

melko sujuvasti. 

  

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu yh-

teissoittoon su-

juvasti. 

  

T4 rohkaista op-

pilasta moni-

puoliseen mu-

siikkiliikunnalli-

seen kokemi-

seen ja ilmai-

suun 

S1–S4 Oppilas ilmaisee 

ja tutkii musiikkia 

musiikkiliikunnal-

lisuuden keinoin. 

Musiikkiliikunta 

  

  

  

  

Oppilas osallistuu 

musiikkia ja lii-

kettä yhdistä-

vään toimintaan 

ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas sovittaa 

liikkumistaan 

musiikkiin ja osal-

listuu ryhmän jä-

senenä musiikki-

liikunnalliseen il-

maisuun. 

Oppilas sovittaa 

liikeilmaisuaan 

kuulemansa mu-

siikkiin ja ilmai-

see musiikkia 

liikkuen, myös 

rytmisesti pe-

russykettä seu-

raten ja ilmais-

ten. 

Oppilas käyttää 

koko kehon lii-

kettä monipuoli-

sesti ja luovasti 

musiikin oppimi-

sessa sekä musii-

killisessa ilmai-

sussa ja vuoro-

vaikutuksessa.  

 

T5 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia ääniym-

päristön ja mu-

S1–S4 Oppilas kuunte-

lee ja havainnoi 

ääniympäristöä 

ja musiikkia elä-

myksellisesti 

Ääniympäristön 

ja musiikin 

kuuntelu ja siitä 

keskustelemi-

nen 

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiikkia. 

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiikkia 

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiik-

Oppilas kuunte-

lee ääniympäris-

töä ja musiikkia 

keskustellen ha-

vainnoistaan 
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siikin elämyksel-

liseen kuunte-

luun ja havain-

nointiin sekä oh-

jata häntä kes-

kustelemaan ha-

vainnoistaan 

sekä kykenee 

osallistumaan 

aiheeseen liitty-

vään keskuste-

luun. 

  

  

  

esittäen kuule-

mastaan yksittäi-

siä huomioita. 

kia ja osaa ker-

toa havainnois-

taan. 

sekä perustellen 

näkemyksiään.  

T6 kannustaa 

oppilasta raken-

tamaan luovaa 

suhdetta mu-

siikkiin ja ohjata 

häntä improvi-

sointiin, sovitta-

miseen ja sävel-

tämiseen sekä 

taiteidenväli-

seen työskente-

lyyn 

S1–S4 Oppilas rakentaa 

luovaa suhdetta 

musiikkiin impro-

visoiden, sovit-

taen ja säveltäen 

sekä työskentele-

mällä taiteiden-

välisesti. 

Musiikin luova 

tuottaminen 

  

 

Oppilas osallistuu 

luovan tuottami-

sen prosessiin. 

Oppilas osallistuu 

luovan tuottami-

sen prosessiin 

tuottaen yksittäi-

siä musiikillisia 

ideoita yksin tai 

ryhmän jäse-

nenä. 

Oppilas käyttää 

musiikillisia tai 

muita äänellisiä 

elementtejä ke-

hittäen ja to-

teuttaen musii-

killisia ideoita 

yksin tai ryhmän 

jäsenenä. 

  

Oppilas käyttää 

musiikillisia tai 

muita äänellisiä 

elementtejä ke-

hittäen ja toteut-

taen moninaisia 

sekä kekseliäitä 

musiikillisia ide-

oita yksin tai ryh-

män jäsenenä. 

  

T7 ohjata oppi-

lasta musiikin 

tallentamiseen 

ja tieto- ja vies-

tintäteknologian 

käyttöön sekä 

musiikin tekemi-

sessä että osana 

S1–S4 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

musiikin tekemi-

sessä sekä tallen-

tamisessa osana 

monialaisia koko-

naisuuksia. 

Musiikkiteknolo-

gian käyttö 

Oppilas kokeilee 

joitakin musiikki-

teknologian työ-

kaluja opettajan 

konkreettisten 

ohjeiden mu-

kaan. 

Oppilas kokeilee 

musiikkiteknolo-

gian mahdolli-

suuksia musiikin 

tekemisessä itse-

näisesti. 

 

Oppilas käyttää 

musiikkiteknolo-

gian tarjoamia 

mahdollisuuksia 

omassa tai ryh-

män ilmaisussa. 

  

Oppilas käyttää 

monipuolisesti 

musiikkiteknolo-

gian tarjoamia 

mahdollisuuksia 

omassa tai ryh-

män ilmaisussa. 
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monialaisia ko-

konaisuuksia 

  

  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 

T8 ohjata oppi-

lasta tarkastele-

maan musiikkia 

taiteenlajina  

ja ymmärtä-

mään, miten 

musiikkia käyte-

tään viestimi-

seen ja vaikutta-

miseen eri kult-

tuureissa 

S1–S4 Oppilas tarkaste-

lee musiikkia tai-

teenlajina ja 

oppii ymmärtä-

mään, miten mu-

siikkia käytetään 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen 

eri kulttuureissa. 

Kulttuurinen 

osaaminen 

Oppilas tunnistaa 

joitakin tapoja 

käyttää musiikkia 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen. 

 

Oppilas tunnistaa 

joitakin musiikki-

kulttuureja. 

Oppilas tunnistaa 

joitakin musiikin 

monista käyttö-

tavoista ja kult-

tuurisista ilmene-

mismuodoista ja 

osaa kertoa ha-

vainnoistaan. 

Oppilas jäsentää 

musiikin käyttö-

tapoja ja kult-

tuurisia ilmene-

mismuotoja ker-

toen havain-

noistaan. 

  

  

Oppilas analysoi 

ja arvioi musiikin 

käyttötapoja ja 

kulttuurisia ilme-

nemismuotoja  

ja osaa keskus-

tella niistä. 

T9 rohkaista ja 

ohjata oppilasta 

käyttämään mu-

siikin merkintä-

tapoja, käsit-

teitä ja termino-

logiaa musiikilli-

sessa toimin-

nassa. 

S1–S4 Oppilas käyttää 

musiikin mer-

kintätapoja, kä-

sitteitä ja termi-

nologiaa musii-

killisessa toimin-

nassa. 

Musiikillisten 

käsitteiden ja 

symbolien 

käyttö. 

Oppilas tunnistaa 

joitakin musiikin 

käsitteitä ja sym-

boleja. 

Oppilas käyttää 

yksittäisiä musiik-

kikäsitteitä, mu-

siikin merkintäta-

poja ja joitakin 

musiikkitermejä 

musiikillisessa 

toiminnassa. 

Oppilas käyttää 

musiikkikäsit-

teitä, musiikin 

merkintätapoja 

sekä musiikki-

termejä musii-

killisessa toimin-

nassa. 

  

Oppilas käyttää 

ja soveltaa suju-

vasti ja tarkoituk-

senmukaisesti 

musiikkikäsit-

teitä, musiikin 

merkintätapoja 

ja musiikkiter-

mejä musiikilli-

sessa toimin-

nassa. 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 
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T10 ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan musiikin 

vaikutuksia tun-

teisiin ja hyvin-

vointiin 

  

S1–S4 Oppilas tunnis-

taa musiikin vai-

kutuksia tuntei-

siin ja hyvin-

vointiin. 

  

 
Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia 

     

T11 ohjata oppi-

lasta huolehti-

maan kuulos-

taan sekä musi-

sointi- ja ää-

niympäristön 

turvallisuudesta 

  

S1–S4 Oppilas huoleh-

tii kuulostaan ja 

pitää huolta mu-

sisointi- ja ää-

niympäristön 

turvallisuudesta. 

  

Kuulosta sekä 

musisointi- ja ää-

niympäristön tur-

vallisuudesta 

huolehtiminen 

Oppilas noudat-

taa annettavia 

turvallisuusoh-

jeita.   

 

Oppilas ottaa 

huomioon ää-

niympäristön tur-

vallisuuteen liit-

tyvät tekijät sekä 

käyttää laitteita 

ja soittimia tur-

vallisuusohjeiden 

mukaisesti. 

Oppilas käyttää 

laitteita ja soitti-

mia musisointi-

tilanteissa ot-

taen huomioon 

muun muassa 

äänen ja musii-

kin voimakkuu-

teen sekä muut 

turvalliseen toi-

mintaan liittyvät 

tekijät. 

 

Oppilas huolehtii 

vastuullisesti mu-

sisointi- ja ää-

niympäristön tur-

vallisuudsta. 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

T12 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään musiikil-

lista osaamis-

S1–S4 Oppilas oppii ke-

hittämään musii-

killista osaamis-

taan harjoittelun 

avulla, asettaa 

Oppimisen taidot Oppilas kehittää 

osaamistaan 

opettajan tuke-

mana jollakin 

musiikillisen 

Oppilas asettaa 

itselleen ohjat-

tuna musisoin-

tiin, musiikkilii-

Oppilas asettaa 

ohjattuna itsel-

leen musisoin-

tiin, musiikkilii-

Oppilas asettaa 

musisointiin, mu-

siikkiliikuntaan 

tai säveltämiseen 
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taan harjoitte-

lun avulla, aset-

tamaan tavoit-

teita musiikilli-

selle oppimisel-

leen ja arvioi-

maan taitojensa 

edistymistä suh-

teessa tavoittei-

siin. 

tavoitteita musii-

killiselle oppimi-

selleen sekä ar-

vioi taitojensa 

edistymistä suh-

teessa tavoittei-

siin. 

osaamisen osa-

alueella annetun 

tavoitteen suun-

taisesti. 

  

  

  

kuntaan tai sävel-

tämiseen ja muu-

hun luovaan 

tuottamiseen liit-

tyviä tavoitteita, 

toimii niiden 

suuntaisesti ja  

työskentelee nii-

den suuntaisesti 

 

kuntaan tai sä-

veltämiseen ja 

muuhun luo-

vaan tuottami-

seen liittyviä ta-

voitteita, har-

joittelee niiden 

suuntaisesti 

sekä arvioi edis-

tymistään suh-

teessa tavoittei-

siinsa. 

ja muuhun luo-

vaan tuottami-

seen liittyviä ta-

voitteita ja työs-

kentelee niiden 

mukaisesti.  

 

Oppilas arvioi toi-

mintaansa ja mu-

kauttaa työsken-

telyään tavoit-

teidensa poh-

jalta. 

 

7. luokka 

MUSIIKKI 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-
S4 

Lauletaan ja soitetaan keskeisiä bändisoittimia: kitara, basso ja rummut. L2       
L7 
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T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänenkäyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan yhteislauluja ja yhdessä bändin kanssa. L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Lauletaan ja soitetaan keskeisiä bändisoittimia: kitara, basso ja rummut. L2 

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
ääniympäristön ja musiikin 
elämykselliseen kuunteluun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan 

S1-
S4 

Kuunnellaan monenlaista musiikkia. L2 

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja 
ohjata heitä 
improvisointiin, 
sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen 
työskentelyyn 

S1-
S4 

Tehdään pienimuotoisia improvisointi- ja sävellysharjoituksia. L1   
L2   
L6 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musiikin 
vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin 

S1-
S4 

Keskustellaan musiikin vaikutuksista ihmiseen. L3 
L4 
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T11 ohjata oppilasta 
huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta 

S1-
S4 

Kiinnitetään huomiota ääniympäristön konkretiaan. L3 

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  
 
Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 
 

L1 

 

 

 

8. luokka 

MUSIIKKI 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. L2 
L7 
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T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänenkäyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan monipuolisesti. L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. L2 

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen 
kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-
S4 

Tanssitaan. L2 

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
ääniympäristön ja musiikin 
elämykselliseen kuunteluun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan 

S1-
S4 

Kuunnellaan suomalaista kansanmusiikkia ja musiikkia muista kulttuureista. 
 
Analysoidaan musiikkivideoita ja elokuvamusiikkia. 

L2 

T7 ohjata oppilasta musiikin 
tallentamiseen ja tieto- ja 
viestintäteknologian 
luovaan ilmaisulliseen 
käyttöön sekä musiikin 
tekemisessä että osana 
monialaisia kokonaisuuksia 

S1-
S4 

Tutustutaan musiikkiteknologiaan (esim. GarageBand). L1  
L2  
L5 

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan musiikkia 

S1-
S4 

Tutustutaan suomalaiseen kansanmusiikkiin ja musiikkiin muissa kulttuureissa.  
 

L2  
L4 
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taiteenlajina ja 
ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään 
viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri 
kulttuureissa 

Perehdytään musiikin ja median yhteyksiin.  
 
Opiskellaan musiikin historiaa. 

T9 rohkaista ja ohjata 
oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen 
musiikin käsitteitä ja 
terminologiaa 

S1-
S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. L4 

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  
 
Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 
 

L1 

 

 
15.4.15 KUVATAIDE  

 
Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien 

rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeile-

minen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjo-

taan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus 

tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luo-

daan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 
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Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta 

visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttä-

mään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntä-

mällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä 

muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen 

harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia 

tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ym-

päristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään 

niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja 

muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, 

kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tar-

vittavia yleisiä valmiuksia.   

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin liitty-

vät sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu   

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympä-
ristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja 
käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen me-
netelmiä  

S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5 

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden 
havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näke-
myksiään  

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6 

 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja aja-
tuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottami-
sen tapoja käyttäen eri ympäristöissä 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen   
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T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvalli-
sen tuottamisen taitojaan 

S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6 

 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäi-
sessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskente-
lyssä 

S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5 

 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä 
soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen kei-
noja omissa kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta   

 T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja 
muita kuvatulkinnan menetelmiä 

S1, S2, S3 L1, L4, L5, L6 

 

 T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun vi-
suaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yh-
teiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista 

S1, S2, S3 L2, L3, L6, L7 

 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuu-
rien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen   

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympä-

ristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin 

arvoihin 

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7 

 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 
sekä vaikuttamaan kuvien avulla 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

 

 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan 

täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaali-

sen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan otta-

maan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia 

mahdollisuuksia. 
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S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä 

valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa kä-

sitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan mo-

nipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita kos-

kevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen 

ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.  

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.  Oppilaat syventyvät erilaisiin tai-

dekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.  Taideteoksia käy-

tetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön 

ja yhteiskunnan näkökulmista. 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä 

niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniais-

tista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet 

ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri 

sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen 

toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulko-

puolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle. 

 

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9  

 

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. 

Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon 

oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  Opetus-

tilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvalli-

nen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lä-

hestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja 
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tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa 

oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta. 

Kuvataide 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja 

summatiivisella arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen 

sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen ja osaa-

misen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja 

vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

kuvataiteen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä 

mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suo-

riutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kuvataiteen oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä alemman arvosanan kriteerissä kuvattu osaaminen kumuloituu ylemmän arvosanan kriteerissä edellytettyyn osaami-

sen tasoon. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppilaan osoittamaa osaamisen tasoa suhteessa kaikkiin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöar-

vioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaamista kehitetään kaikissa opetuksen tavoitealueissa oppimäärän päättymiseen saakka.  
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa op-

pilasta havainnoi-

maan taidetta, 

ympäristöä ja 

muuta visuaalista 

kulttuuria moni-

aistisesti ja käyt-

tämällä moni-

puolisesti kuvalli-

sen tuottamisen 

menetelmiä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-

vainnoimaan tai-

detta, ympäris-

töä ja muuta vi-

suaalista kulttuu-

ria. 

Taiteen, ympäris-

tön ja muun visu-

aalisen kulttuurin 

havainnoiminen 

Oppilas tekee ha-

vaintoja yksilölli-

sesti ohjeistet-

tuna. 

Oppilas käyttää 

joitakin kuvalli-

sen tuottamisen 

menetelmiä teh-

dessään havain-

toja. 

Oppilas käyttää 

useita kuvallisen 

tuottamisen me-

netelmiä ja eri 

aisteja tehdes-

sään havaintoja. 

Oppilas käyttää 

kuvallisen tuotta-

misen menetel-

miä tarkoituk-

senmukaisesti ja 

monipuolisesti 

tehdessään ha-

vaintoja. 

T2 rohkaista op-

pilasta keskuste-

lemaan omista ja 

muiden havain-

noista ja ajatuk-

sista sekä perus-

telemaan näke-

myksiään 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

keskustelemaan 

havainnoista ja 

ajatuksista pe-

rustellen näke-

myksiään. 

Havaintojen ja 

ajatusten sanalli-

nen pohdinta 

 

Oppilas sanallis-

taa suullisesti tai 

kirjallisesti opet-

tajalle jonkin ha-

vaintonsa. 

Oppilas tuo joita-

kin havaintojaan 

ja ajatuksiaan yh-

teiseen keskuste-

luun. 

Oppilas osallis-

tuu oma-aloittei-

sesti keskustelui-

hin ja perustelee 

ajatuksiaan.  

Oppilas osallis-

tuu keskustelui-

hin näkemyksi-

ään selkeästi pe-

rustellen ja mui-

den puheenvuo-

roja rakentavasti 

tulkiten. 
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T3 innostaa oppi-

lasta ilmaise-

maan havainto-

jaan ja ajatuksi-

aan kuvallisesti 

erilaisia välineitä 

ja tiedon tuotta-

misen tapoja 

käyttäen eri ym-

päristöissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii il-

maisemaan ha-

vaintojaan ja aja-

tuksiaan käyttä-

mällä erilaisia ku-

vallisen ilmaisun 

tapoja. 

Havaintojen ja 

ajatusten kuvalli-

nen ilmaisemi-

nen 

Oppilas ilmaisee 

konkreettisesti 

ohjattuna joita-

kin havaintojaan 

ja ajatuksiaan ku-

vallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan ku-

vallisesti.  

 

Oppilas käyttää 

kuvailmaisussaan 

myös jotakin 

muuta tiedon 

tuottamisen ta-

paa. 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan ku-

vallisesti.  

 

Oppilas käyttää 

kuvailmaisussaan 

myös muita tie-

don tuottamisen 

tapoja. 

Oppilas syventää 

havaintojensa ja 

ajatustensa il-

maisemista ku-

vallisesti.  

 

Oppilas käyttää 

kuvailmaisussaan 

monipuolisesti 

muita tiedon 

tuottamisen ta-

poja. 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan erilaisia 

materiaaleja, tek-

niikoita ja ilmai-

sun keinoja sekä 

syventämään ku-

vallisen tuottami-

sen taitojaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii sy-

ventämään ku-

vailmaisun taito-

jaan. 

Kuvailmaisun tai-

tojen syventämi-

nen 

 

 

Oppilas kokeilee 

jonkin materiaa-

lin tai tekniikan 

käyttöä. 

Oppilas harjoitte-

lee erilaisia ku-

vailmaisun kei-

noja ja käyttää 

niistä joitakin ta-

voitteellisesti. 

Oppilas käyttää 

tavoitteellisesti 

erilaisia kuvail-

maisun keinoja. 

Oppilas soveltaa 

tavoitteellisesti ja 

tarkoituksenmu-

kaisesti erilaisia 

kuvailmaisun kei-

noja. 

T5 ohjata oppi-

lasta tutkivaan 

lähestymistapaan 

itsenäisessä ja 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

käyttämään tut-

kivaa lähestymis-

Tutkivan lähesty-

mistavan ja on-

gelmanratkaisu-

taitojen käyttä-

minen 

Oppilas harjoitte-

lee ohjatusti tut-

kivaa lähestymis-

tapaa työskente-

lyssään. 

Oppilas harjoitte-

lee tutkivaa lä-

hestymistapaa 

Oppilas käyttää 

tutkivaa lähesty-

mistapaa yksin 

tai ryhmässä 

Oppilas käyttää 

tavoitteellisesti 

tutkivaa lähesty-

mistapaa yksin ja 
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yhteistoiminnalli-

sessa kuvallisessa 

työskentelyssä 

tapaa ja kehittä-

mään ongelman-

ratkaisutaitojaan. 

yksin tai ryh-

mässä työsken-

nellessään. 

työskennelles-

sään. 

yhteistoiminnalli-

sesti työskennel-

lessään. 

T6 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan mielipitei-

tään sekä sovel-

tamaan kuvalli-

sen viestinnän ja 

vaikuttamisen 

keinoja omissa 

kuvissaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii il-

maisemaan mie-

lipiteitään sekä 

soveltamaan ku-

vallisen vaikutta-

misen keinoja. 

Kuvallisen tuotta-

misen avulla vai-

kuttaminen 

Oppilas tunnistaa 

ja kokeilee kuval-

lisen viestinnän 

mahdollisuuksia. 

Oppilas käyttää 

joitakin kuvalli-

sen viestinnän 

keinoja ilmaistes-

saan mielipitei-

tään. 

Oppilas ilmaisee 

mielipiteitään it-

selleen merkityk-

sellisistä asioista 

kuvallisen vies-

tinnän keinoin. 

Oppilas osallistuu 

ja vaikuttaa ym-

päristöön sovel-

tamalla kuvalli-

sen viestinnän 

keinoja. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppi-

lasta sovelta-

maan kuvallisia, 

sanallisia ja 

muita kuvatulkin-

nan menetelmiä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia kuvatulkin-

nan menetelmiä. 

Kuvatulkinnan 

menetelmien so-

veltaminen 

Oppilas kokeilee 

ohjatusti jotakin 

kuvatulkinnan 

menetelmää. 

Oppilas harjoitte-

lee kuvatulkin-

nan menetelmiä 

ja käyttää niistä 

joitakin. 

Oppilas käyttää 

erilaisia kuvatul-

kinnan menetel-

miä. 

Oppilas soveltaa 

monipuolisesti 

erilaisia kuvatul-

kinnan menetel-

miä. 

T8 ohjata oppi-

lasta tarkastele-

maan taiteen ja 

muun visuaalisen 

kulttuurin merki-

tystä yksilölle, 

yhteisölle ja yh-

S1, S2, S3 Oppilas oppii tar-

kastelemaan tai-

teen ja muun vi-

suaalisen kult-

tuurin erilaisia 

merkityksiä 

Visuaalisen kult-

tuurin merkityk-

sen tarkastelemi-

nen 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää jonkin 

visuaalisen kult-

tuurin merkityk-

sen. 

 

Oppilas tarkaste-

lee joitakin visu-

aalisen kulttuurin 

merkityksiä sekä 

tutustuu niistä 

käytävään kes-

kusteluun. 

Oppilas osallistuu 

tulkinnoillaan 

keskusteluun vi-

suaalisen kult-

tuurin merkityk-

sestä. 

Oppilas peruste-

lee näkemyksi-

ään visuaalisen 

kulttuurin merki-

tyksestä. 
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teiskunnalle his-

torian ja kulttuu-

rin näkökulmista 

T9 innostaa oppi-

lasta sovelta-

maan eri aikojen 

ja kulttuurien ku-

vailmaisun tapoja 

kuvallisessa tuot-

tamisessaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

tuntemaan ja so-

veltamaan kult-

tuurisia kuvail-

maisun tapoja. 

Kulttuuristen ku-

vailmaisun tapo-

jen tuntemus ja 

soveltaminen 

 

Oppilas kokeilee 

ohjatusti jotakin 

tiettyä kulttuu-

rista kuvailmai-

sun tapaa. 

Oppilas tutustuu 

ohjatusti kulttuu-

risiin kuvailmai-

sun tapoihin ja 

käyttää niitä ku-

vallisessa tuotta-

misessaan. 

Oppilas kehittää 

kulttuuristen ku-

vailmaisun tapo-

jen tuntemus-

taan soveltamalla 

niitä kuvallisessa 

tuottamisessaan. 

Oppilas kehittää 

kulttuuristen ku-

vailmaisun tapo-

jen tuntemus-

taan soveltamalla 

niitä kuvallisessa 

tuottamisessa ja 

perustelemalla 

ratkaisujaan. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppi-

lasta ottamaan 

kantaa taiteessa, 

ympäristössä ja 

muussa visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmeneviin arvoi-

hin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

esittämään näke-

myksiään visuaa-

lisessa kulttuu-

rissa ilmenevistä 

arvoista. 

Kannan ottami-

nen visuaalisessa 

kulttuurissa ilme-

neviin arvoihin 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää jonkin 

visuaalisessa 

kulttuurissa ilme-

nevän arvon. 

 

Oppilas nimeää ja 

pohtii visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmeneviä arvoja. 

Oppilas ottaa 

kantaa visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmeneviä arvoja 

koskevaan kes-

kusteluun. 

Oppilas osallistuu 

visuaalisessa 

kulttuurissa ilme-

neviä arvoja kos-

kevaan keskuste-

luun ja peruste-

lee näkemyksi-

ään. 

T11 kannustaa 

oppilasta otta-

maan kuvailmai-

sussaan huomi-

oon kulttuurinen 

moninaisuus ja 

S1, S2, S3 Oppilas oppii tar-

kastelemaan 

kulttuurista mo-

ninaisuutta ja 

kestävää kehi-

Omien arvojen 

kuvallinen ilmai-

seminen 

Oppilas ottaa ku-

vailmaisussaan 

huomioon jonkin 

kulttuurisen mo-

ninaisuuden tai 

Oppilas ottaa ku-

vailmaisussaan 

huomioon erilai-

sia kulttuurisen 

moninaisuuden 

Oppilas tarkaste-

lee kuvailmaisus-

saan kulttuurista 

moninaisuutta ja 

kestävää kehi-

Oppilas esittää 

näkemyksiään 

kulttuurisen mo-

ninaisuuden ja 

kestävän kehityk-

sen kysymyksistä 
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kestävä kehitys 

sekä vaikutta-

maan kuvien 

avulla 

tystä sekä vaikut-

tamaan kuvien 

avulla. 

kestävän kehityk-

sen näkökulman. 

 

ja kestävän kehi-

tyksen näkökul-

mia. 

tystä sekä tunnis-

taa kuvilla vaikut-

tamisen mahdol-

lisuuksia. 

sekä vaikuttaa 

kuvien avulla. 

 

7. luokka     

KUVATAIDE 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 
 

 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympä-
ristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja 
käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen me-
netelmiä 

S2 Tutkitaan, arvioidaan ja tulkitaan lähiympäristöä sekä kerrotaan siitä kuvataiteelli-
sin keinoin. 

L1 
L3 
L4 
L5 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja mui-
den havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan nä-
kemyksiään 

S3 Analysoidaan, dokumentoidaan ja tutkitaan visuaalisesti tai kirjoittaen kuvatai-
teen teoksia tai -ilmiöitä. 

L2 
L4 
L5 
L6 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja aja-
tuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuotta-
misen tapoja käyttäen eri ympäristöissä 

S1 Tehdään monipuolisesti media- tai kuvataiteellisia teoksia omista havainnoista ja 
ajatuksista. 

L2 
L3 
L4 
L5 

Kuvallinen tuottaminen  
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T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuval-
lisen tuottamisen taitojaan 

S1 
S2 

Rohkaistaan oppilasta luovaan monipuoliseen kuvailmaisuun.  
 
Syvennetään taitoja tutustumalla ja hyödyntämällä taidetietolähteitä internetissä, 
Suomessa ja maailmalla. 
 

L2 
L3 
L5 
L6 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäi-
sessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskente-
lyssä 

S2 Tutkitaan ja hyödynnetään oman ja yhteisen työskentelyn kautta ympäristön ku-
vaviestejä. 

L1 
L2 
L3 
L5 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä 
soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen kei-
noja omissa kuvissaan 

S1 Pohditaan ja tulkitaan jotain Turun ympäristössä tai mediassa olevaa tapahtumaa 
tai ilmiötä. 

L1 
L2 
L4 
L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 
 

 

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja 
muita kuvatulkinnan menetelmiä 

S2 Analysoidaan ja kirjoitetaan omista ja toisten kuvataiteellisista töistä. L1 
L2 
L4 
L5 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun vi-
suaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja 
yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista 

S3 Tutustutaan Turun, Suomen ja maailman taidehistoriaan ja aikalaistaiteeseen. L1 
L4 
L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kult-
tuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamises-
saan 

S3 Tehdään museo- ja taidenäyttelyvierailuja syventämään ja tukemaan omaa työs-
kentelyä. 

L1 
L2 
L5 
L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympä-
ristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin 
arvoihin 

S2 Keskustellaan taiteen vaikutuksista. L3 
L4 
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L6 
L7 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 
sekä vaikuttamaan kuvien avulla 

S1 Tutkitaan oman työskentelyn ekologisia ja eettisiä vaikutuksia.  
 
Nimetään taiteen ilmiöitä. 

L1 
L2 
L4 
L7 

 

 
15.4.16 KÄSITYÖ 

Oppiaineen tehtävä 
 
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsi-

työilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman 

tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia 

visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknolo-

gisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä teke-

mistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön mer-

kitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten 

teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle 

ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen ja eri ryhmien kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö 

kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu 

ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.  

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön teke-

miseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista.  Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maail-

man havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja 

niihin liittyviä käytännön ongelmia.  Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä 

valintoja. 

 
Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
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Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työs-
kentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja ko-
keilemaan yritteliäästi  

S2-S5 L2,L3 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön 
omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita 
sekä toteuttamaan niiden perusteella koko-
nainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppi-
mistaan  

S1-S5 L1 
 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttä-
mään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, 
materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työta-
poja sekä kehittämään innovaatioita 

S1-S5 L4, L6 
 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti kä-
sityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä 
vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja 
teknologista ilmaisuaan   

S1-S5 L2, L4 
 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoi-
maan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin 
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsi-
työprosessissa 

S6 L3, L6 
 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja vies-
tintäteknologian mahdollisuuksia käsityön 
suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumen-
toinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottami-
sessa ja jakamisessa 

S1-S5 L5 
 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kä-
dentaitojen ja teknologisen kehityksen mer-
kitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, 
yrittäjyydessä ja muussa työelämässä 

S7 L6 
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T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun 
ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä va-
lintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa  

S8 L1, L4, L7 
 

 

 

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalu-

eista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.  

 

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunni-

telmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. 

 

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikalli-

suutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 

 

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja 

ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuot-

teiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.  

 

S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia 

työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti. 

 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä 

tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.  
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S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsi-

työtä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.  

 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

  

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumi-

sen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään 

mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnal-

lista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön 

tutustutaan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9  

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan op-

pilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, 

aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen.  Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytet-

tyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.   

Käsityö 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7–9   

 

Käsityön oppimisen ja osaamisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. 

Formatiivisella arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannuste-

taan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja heille tarjo-

taan erilaisia tapoja tehdä itsearviointia ja saada vertaispalautetta. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään 

osana formatiivista arviointia. Summatiivinen arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin. Eri vaiheiden dokumentointi 

toimii arvioinnin välineenä.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona käsityön opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön 
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oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt käsityön op-

pimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on käsityön oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut op-

pimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsityön oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy käsityön oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Kriteerikuvauksissa käsityön alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

T1 ohjata oppi-

lasta ideoimaan, 

tutkimaan, kokei-

lemaan ja suun-

nittelemaan yrit-

teliäästi työsken-

telyään 

S1–S5 Oppilas oppii 

suunnittelemaan 

työskentelyään.   

 

Oppilas oppii toi-

mimaan yritteli-

äästi ja luovasti 

ideoidessaan, 

tutkiessaan ja ko-

keillessaan erilai-

sia asioita. 

Työskentely ja 

tuottaminen 

Oppilas suunnit-

telee omaa työ-

tään annetun oh-

jeen ja esimerkin 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä tietyn työ-

vaiheen konk-

reettisesti ohjat-

tuna. 

Oppilas suunnit-

telee työtään an-

nettujen ohjei-

den mukaan.  

 

Oppilas pyrkii 

työskentelemään 

yritteliäästi. 

Oppilas suunnit-

telee työskente-

lyään ja osaa 

tehdä valintoja ja 

etsiä työhönsä 

omia ratkaisuja. 

  

Oppilas suunnit-

telee itsenäisesti 

työskentelyään.  

 

Oppilas työsken-

telee yritteliäästi 

ja oma-aloittei-

sesti. 
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T2 ohjata oppi-

lasta asettamaan 

käsityöhön omia 

oppimisen ja 

työskentelyn ta-

voitteita sekä to-

teuttamaan nii-

den perusteella 

kokonaisen käsi-

työprosessin ja 

arvioimaan oppi-

mistaan 

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

asettamaan omia 

oppimisen ja 

työskentelyn ta-

voitteita.  

 

Oppilas oppii to-

teuttamaan ko-

konaisen käsityö-

prosessin.  

 

Oppilas oppii 

pohtimaan työs-

kentelyään koko-

naisessa käsityö-

prosessissa.  

Kokonaisen käsi-

työprosessin to-

teuttaminen 

 

 

 

Oppilas asettaa 

opettajan avulla 

konkreettisen 

työskentelyyn 

liittyvän oppimi-

sen tavoitteen.  

 

Oppilas työsken-

telee vaihe ker-

rallaan ja pohtii 

käsityöprosessi-

aan ohjatusti.  

Oppilas asettaa 

oppimisen ja 

työskentelyn ta-

voitteita ohja-

tusti.  

 

Oppilas etenee 

käsityöproses-

sissa vaihe vai-

heelta ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas pohtii kä-

sityöprosessiaan 

annettujen vaih-

toehtojen poh-

jalta.  

Oppilas osaa 

asettaa oppimi-

selle ja työsken-

telylle tavoitteita, 

työskentelee kä-

sityöprosessin 

mukaisesti ja 

pohtii realistisesti 

käsityöprosessi-

aan. 

Oppilas asettaa 

itsenäisesti oppi-

misen ja työsken-

telyn tavoitteita.  

 

Oppilas etenee 

johdonmukai-

sesti ja pohtii kä-

sityöprosessiaan 

analyyttisesti ja 

realistisesti. 

 

T3 opastaa oppi-

lasta tutustu-

maan ja käyttä-

mään monipuoli-

sesti erilaisia työ-

välineitä, materi-

aaleja ja tarkoi-

tuksenmukaisia 

työtapoja sekä 

kehittämään in-

novaatioita 

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

käyttämään mo-

nipuolisesti eri-

laisia työvälineitä 

sekä oppii valit-

semaan tarkoi-

tuksenmukaisia 

materiaaleja ja 

käsityön työta-

poja.  

Työvälineiden 

käyttö, valmistus-

menetelmien ja 

käsityön työtapo-

jen tarkoituksen-

mukainen käyttä-

minen 

Oppilas osallistuu 

molempien käsi-

työn työtapojen 

opetukseen. 

 

Oppilas käyttää 

erilaisia työväli-

neitä ja materi-

aaleja tarvitta-

essa konkreetti-

sesti ohjattuna. 

Oppilas ymmär-

tää erilaisten kä-

sityön työtapojen 

ja materiaalien 

merkityksen käsi-

työprosessissa ja 

valitsee niistä oh-

jatusti työskente-

lyynsä soveltu-

vat.  

 

Oppilas osaa va-

lita tarkoituksen-

mukaisia materi-

aaleja ja valmis-

tusmenetelmiä 

sekä osaa käyttää 

niitä kekseliäästi 

valmistaessaan 

suunnittelemiaan 

tuotteita tai te-

oksia. 

Oppilas arvioi eri 

työvälineiden ja 

valmistusmene-

telmien käyttö- 

kelpoisuutta käsi-

työprosessissa.  

 

Oppilas soveltaa 

materiaaleihin ja 

työtapoihin liitty-

vää osaamistaan 
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Oppilas on kekse-

liäs työskentelys-

sään. 

Oppilas käyttää 

erilaisia työväli-

neitä ja materi-

aaleja annettujen 

ohjeiden mukai-

sesti. 

kekseliäästi, ko-

keilevasti ja tar-

koituksenmu kai-

sesti.  

T4 ohjata oppilas 

käyttämään suju-

vasti käsityön kä-

sitteitä, merkkejä 

ja symboleja sekä 

vahvistamaan vi-

suaalista, materi-

aalista ja tekno-

logista ilmaisua  

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

käyttämään suju-

vasti käsityön kä-

sitteitä, merkkejä 

ja symboleita.   

 

Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään visuaalisesti 

erilaisia materi-

aaleja ja esitys-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

Visuaalinen, mate-

riaalinen ja esitys-

teknologinen il-

maisu 

 

 

Oppilas tunnistaa 

erilaisia käsityön 

käsitteitä, merk-

kejä ja symbo-

leita. 

 

Oppilas ilmaisee 

konkreettisesti 

ohjattuna kuvalli-

sesti joitain ha-

vaintojaan ja aja-

tuksiaan. 

Oppilas käyttää 

käsityön käsit-

teitä, merkkejä ja 

symboleita oh-

jeen mukaan.  

 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan ku-

vallisesti ja jotain 

muuta tapaa 

käyttämällä. 

Oppilas käyttää 

käsityön keskei-

siä käsitteitä ja 

osaa esittää ide-

ansa selkeästi 

esitysteknologiaa 

hyödyntäen.  

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisesti käsityön 

käsitteitä, merk-

kejä ja symbo-

leita.  

 

Oppilas ilmaisee 

ideansa moni-

puolisesti ja luo-

vasti erilaisia ma-

teriaaleja ja esi-

tysteknologiaa 

hyödyntäen. 

T5 ohjata oppi-

lasta havainnoi-

maan, ennakoi-

maan ja reagoi-

maan työtilantei-

siin liittyviin riski-

S6  Oppilas oppii ha-

vainnoimaan, ar-

vioimaan ja en-

nakoimaan erilai-

sia riskitilanteita 

ja reagoi tarvitta-

essa niihin.  

Turvallinen työs-

kentely 

Oppilas noudat-

taa käsityöpro-

sessissa annet-

tuja työturvalli-

suusohjeita konk-

reettisesti ohjat-

tuna. 

Oppilas tunnistaa 

käsityöprosessin 

keskeisiä työtur-

vallisuuteen liit-

tyviä riskitekijöitä 

Oppilas osaa ar-

vioida työskente-

lyn vaaroja ja ris-

kejä sekä toimii 

turvallisesti käsi-

työprosessissa. 

Oppilas arvioi ja 

ennakoi työsken-

telyn vaaroja ja 

riskejä osana kä-

sityöprosessia.  
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tekijöihin ja toi-

mimaan turvalli-

sesti käsityöpro-

sessissa 

 

Oppilas oppii toi-

mimaan turvalli-

sesti käsityöpro-

sessissa. 

 ja noudattaa an-

nettuja työturval-

lisuusohjeita. 

Oppilas työsken-

telee turvallisesti 

ja toimillaan edis-

tää oppimisym-

päristön turvalli-

suutta.  

T6 ohjata oppi-

lasta käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

mahdollisuuksia 

käsityön suunnit-

telussa, valmis-

tuksessa ja doku-

mentoinnissa, 

sekä yhteisöllisen 

tiedon tuottami-

sessa ja jakami-

sessa 

S1–S5 

 

Oppilas oppii 

käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

mahdollisuuksia 

käsityön suunnit-

telussa, valmis-

tuksessa ja doku-

mentoinnissa.   

 

Oppilas oppii yh-

teisöllistä tiedon 

tuottamista ja ja-

kamista.  

Tieto- ja viestintä-

tekniset taidot 

sekä yhteisöllinen 

työskentely 

Oppilas käyttää 

konkreettisesti 

ohjattuna tieto- 

ja viestintätekno-

logiaa omassa tai 

yhteisessä käsi-

työprosessissa. 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää annetun 

ohjeen mukaan 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa käsi-

työn suunnitte-

lussa, valmistuk-

sessa ja doku-

mentoinnissa yk-

sin tai yhdessä 

toisten kanssa. 

Oppilas osaa 

käyttää käsityö-

prosessin suun-

nittelussa, val-

mistamisessa ja 

dokumentoin-

nissa sekä yhtei-

söllisen tiedon 

tuottamisessa 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa mo-

nipuolisesti käsi-

työprosessin eri 

vaiheissa sekä 

yhteisöllisen tie-

don tuottami-

sessa ja jakami-

sessa. 

T7 ohjata oppi-

lasta tuntemaan 

käsityön, käden-

taitojen ja tekno-

logisen kehityk-

sen merkitys 

S7 

  

Oppilas oppii 

tuntemaan käsi-

työn, kädentaito-

jen ja teknologi-

sen kehityksen 

merkityksen 

Käsityön ja käden-

taitojen merkityk-

sen hahmottami-

nen arkielämässä 

ja yhteiskunnassa 

 

 

Oppilas osallistuu 

opettajan ohjaa-

mana käsityön ja 

kädentaitojen 

merkityksen poh-

dintaan. 

Oppilas osaa esi-

merkkien avulla 

kuvailla käsityön 

merkityksen ar-

jessa, yhteiskun-

nassa ja työelä-

mässä. 

Oppilas osaa 

pohtia käsityön 

ja kädentaitojen 

merkitystä 

omassa elämäs-

sään ja yhteis-

kunnassa. 

Oppilas osaa tar-

kastella eri näkö-

kulmista käsi-

työn, kädentaito-

jen ja teknologi-

sen kehityksen 

merkitystä 



499 
 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä ja muussa 

työelämässä 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä ja muussa 

työelämässä. 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä sekä 

muussa työelä-

mässä. 

T8 ohjata oppi-

laita taloudelli-

seen ajatteluun 

ja kehittämään 

käsityöprosessiin 

liittyviä valintoja, 

jotka edistävät 

kestävää elämän-

tapaa 

S8 Oppilas oppii 

ajattelemaan ta-

loudellisesti.  

 

Oppilas oppii te-

kemään käsityö-

prosessiin liitty-

viä valintoja, 

jotka edistävät 

kestävää elämän-

tapaa.  

Perusteltujen va-

lintojen tekeminen 

ja kestävän elä-

mäntavan huomi-

oiminen käsityö-

prosessissa 

 

 

Oppilas osaa 

käyttää käsityö-

materiaaleja ta-

loudellisesti 

opettajan ohjaa-

mana. 

Oppilas osaa osit-

tain itsenäisesti 

tehdä taloudelli-

sia valintoja työs-

kentelyssään. 

 

Oppilas ymmär-

tää käsityöpro-

sessissa tehtä-

vien valintojen ja 

kestävän elämän-

tavan välistä yh-

teyttä. 

Oppilas osaa 

tehdä taloudelli-

sia valintoja työs-

kentelyssään. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida käsityö-

prosessissa teh-

tävien valintojen 

ja kestävän elä-

mäntavan välistä 

yhteyttä.  

Oppilas tekee ta-

loudellisia valin-

toja ja ymmärtää 

laadukkaan työn 

merkityksen. 

 

Oppilas osaa ar-

vioida ja perus-

tella käsityöpro-

sessiin ja kestä-

vään elämänta-

paan liittyviä va-

lintoja. 
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7. luokka 

KÄSITYÖ 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään 
sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi  

S2-
S5 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, 
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 
  
Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja 
sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja val-
mistustekniikoita.  
 
Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuk-
siin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa.  
 
Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  
  

L2 
L3 
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Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti 
kestäviä tuotteita tai teoksia. 
 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppi-
misen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan nii-
den perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioi-
maan oppimistaan  

S1-
S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi 
käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja.  
 
Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  
 
Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. 
  
Muotoilu: Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja 
tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
  
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.  
 
Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmis-
tustekniikoita.  
 
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunni-
telmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 
  
Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityöprosessi hyödyn-
täen tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti 
kestäviä tuotteita tai teoksia. 
 
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita moni-
puolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

L1 
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T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään moni-
puolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoi-
tuksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaati-
oita 

S1-
S5 

Innovointi: Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.   
Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, 
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 
 
Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.  
 
Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmis-
tustekniikoita.  
 
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunni-
telmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 
  
Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuk-
siin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa.  
 
Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  
  
Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti 
kestäviä tuotteita tai teoksia.  
 
Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita moni-
puolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

L4 
L6 
 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsit-
teitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaa-
lista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan   

S1-
S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi 
käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja.  
 
Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  
  
Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, 
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

L2 
L4 
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Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.  
 
Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmis-
tustekniikoita.  
 
Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuk-
siin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa.  
 
Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja lait-
teita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja 
reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toi-
mimaan turvallisesti käsityöprosessissa 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan sekä arvioidaan 
työn vaaroja ja riskejä osana käsityöprosessia. 
 
Työskennellään turvallisesti. 

L3 
L6 
 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintätekno-
logian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmis-
tuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon 
tuottamisessa ja jakamisessa 

S1-
S5 

Innovointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. 
 
Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, 
kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  
 
Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.  
 
Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmis-
tustekniikoita.  
 
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunni-
telmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

L5 
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Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityöprosessi hyödyn-
täen tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja lait-
teita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen 
ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämäs-
sään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelä-
mässä 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen 
ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvie-
railuilla.  
 
Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.  
 
Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

L6 
 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittä-
mään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät 
kestävää elämäntapaa  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merki-
tyksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta.  
 
Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.  
 
Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 
 

L1  
L4  
L7 
 

 

 
15.4.17 LIIKUNTA  

 

Oppiaineen tehtävä   

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista 

omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla 

korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan 
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kulttuurien moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyö-

dynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja op-

pimisilmapiiriin. 

 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktii-

vinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa 

toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistami-

nen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, 

rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen.  

 

”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.” 

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -

lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, 

kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mu-

kaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.  

 
Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Fyysinen toimintakyky   

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan 
erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen  

S1 L1, L3 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taito-
jaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla 
sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja  

S1 L1, L3, L4 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja so-
veltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa  

S1 L3 
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T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkä-
sittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa 
niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri väli-
neillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa 

S1 L3 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kes-
tävyyttä ja liikkuvuutta  

S1 L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa 
sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

S1 L3 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan S1 L3, L6, L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä sää-
telemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa 
toiset huomioon ottaen  

S2 L2, L3, L6, L7 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä 
ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista  

S2 L2, L6, L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toimin-
nasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja 

S3 L1, L2, L3 

T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä 
kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 L1, L2 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivi-
suuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltai-
selle hyvinvoinnille  

S3 L3 

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastami-
seen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän 
saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuot-
tavia liikuntaharrastuksia  

S3 L1, L3 
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Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden 

soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikun-

tamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja 

erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. 

  

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppi-

vat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset 

tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia. 

 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen 

valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtä-

vien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä. 

 

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa ta-

voitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden 

kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja 

kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa. 

 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. 

Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Ope-

tuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä 

henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille 

liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9  
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Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.  Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnis-

tumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottami-

nen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilas-

lähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintaky-

vyn tukemiseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen. 

Liikunta 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myön-

teistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikun-

nan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.  

 

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2–6) ja työskentely 

(tavoitteet 1 ja 7–10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin 

perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearvioin-

tiin. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona liikunnan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt liikunnan 

oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on liikunnan oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan liikunnan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy liikunnan oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Liikunnassa osaaminen kertyy kumuloituvasti aikaisemman osaamisen jatkoksi. Päättöarvioinnin kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvauk-

set sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa op-

pilasta fyysiseen 

aktiivisuuteen, 

kokeilemaan eri-

laisia liikunta-

muotoja ja har-

joittelemaan 

parhaansa yrit-

täen 

S1 Oppilas on fyysi-

sesti aktiivinen, 

kokeilee erilaisia 

liikuntamuotoja 

ja harjoittelee ak-

tiivisesti. 

 

Fyysinen aktiivi-

suus ja yrittämi-

nen 

Oppilas osallistuu 

satunnaisesti ja 

valikoiden liikun-

tatuntien toimin-

taan. 

Oppilas osallistuu 

liikuntatunneille 

ja kokeilee erilai-

sia liikuntamuo-

toja. 

Oppilas osallistuu 

liikuntatuntien 

toimintaan 

yleensä aktiivi-

sesti kokeillen ja 

harjoitellen eri-

laisia liikunta-

muotoja.  

Oppilas osallis-

tuu aktiivisesti ja 

harjoittelee ope-

tettuja liikunta-

muotoja. 

T2 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan havain-

tomotorisia tai-

tojaan eli havain-

noimaan itseään 

ja ympäristöään 

aistien avulla 

sekä tekemään 

S1 Oppilas havain-

noi itseään ja ym-

päristöään eri 

aistien avulla ja 

tekee tarkoituk-

senmukaisia rat-

kaisuja. 

 

Ratkaisujen teko 

erilaisissa liikun-

tatilanteissa 

Oppilas osaa ker-

toa joitain ha-

vaintojaan ja 

hyödyntää niitä 

opettajan autta-

mana omassa 

toiminnassaan.  

 

Oppilas ymmär-

tää ja osaa ker-

toa tekemiään 

havaintoja sekä 

yhdistää niitä toi-

mintaansa. 

  

  

  

Oppilas tekee ha-

vaintojen poh-

jalta useimmiten 

tarkoituksenmu-

kaisia ratkaisuja 

erilaisissa liikun-

tatilanteissa. 

  

Oppilas valitsee 

tarkoituksenmu-

kaisia havaintoja 

ratkaisunteon 

perustaksi, pys-

tyy perustele-

maan ratkaisunsa 

ja sopeuttaa liik-

kumistaan niiden 

mukaan. 
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liikuntatilantei-

siin sopivia rat-

kaisuja 

 

T3 ohjata oppi-

lasta harjoittelun 

avulla kehittä-

mään tasapaino- 

ja liikkumistaito-

jaan, jotta oppi-

las osaa käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa niitä moni-

puolisesti erilai-

sissa oppimisym-

päristöissä, eri 

vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuo-

doissa 

S1 Oppilas kehittää 

tasapaino- ja liik-

kumistaitojaan 

erilaisissa oppi-

misympäris-

töissä. 

Motoriset perus-

taidot (tasa-

paino- ja liikku-

mistaidot) eri lii-

kuntamuodoissa 

  

Oppilas osaa 

käyttää ja yhdis-

tää tasapaino- ja 

liikkumistaitoja 

joissakin opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

Oppilas osaa 

käyttää ja yhdis-

tää tasapaino- ja 

liikkumistaitoja 

useimmissa ope-

tetuissa liikunta-

muodoissa. 

 

Oppilas osaa 

käyttää, yhdistää 

ja soveltaa tasa-

paino- ja liikku-

mistaitoja useim-

missa opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

Oppilas käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa tasapaino- ja 

liikkumistai-

toja opetetuissa 

liikuntamuo-

doissa. 

T4 ohjata oppi-

lasta harjoittelun 

avulla kehittä-

mään välineen-

käsittelytaito-

jaan, jotta oppi-

las osaa käyttää, 

yhdistää ja sovel-

S1 Oppilas kehittää 

välineenkäsittely-

taitojaan erilai-

sissa oppimisym-

päristöissä. 

 

Motoriset perus-

taidot (välineen-

käsittelytaidot) 

eri liikuntamuo-

doissa 

  

Oppilas osaa 

käyttää välineen-

käsittelytaitoja 

joissakin opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

Oppilas osaa 

käyttää ja yhdis-

tää välineenkäsit-

telytaitoja useim-

missa opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 

  

Oppilas osaa 

käyttää, yhdistää 

ja soveltaa väli-

neenkäsittelytai-

toja useimmissa 

opetetuissa lii-

kuntamuodoissa. 

Oppilas käyttää, 

yhdistää ja sovel-

taa välineenkäsit-

telytaitoja opete-

tuissa liikunta-

muodoissa. 
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taa niitä moni-

puolisesti erilai-

sissa oppimisym-

päristöissä, eri 

välineillä, eri 

vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuo-

doissa 

T5 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

arvioimaan, yllä-

pitämään ja ke-

hittämään fyysi-

siä ominaisuuksi-

aan: voimaa, no-

peutta, kestä-

vyyttä ja liikku-

vuutta 

S1 Oppilas arvioi, yl-

läpitää ja kehit-

tää fyysisiä 

kunto-ominai-

suuksiaan. 

Fyysisten kunto-

ominaisuuksien 

arviointi, ylläpito 

ja kehittäminen 

 

Oppilas osaa ker-

toa joitain fyysis-

ten kunto-omi-

naisuuksien arvi-

ointimenetelmiä 

ja toisen ohjauk-

sessa harjoittaa 

ominaisuuksi-

aan.  

Oppilas osaa ker-

toa ja valita eri-

laisten fyysisten 

kunto-ominai-

suuksien arvioin-

tiin soveltuvia 

menetelmiä ja 

harjoittaa oma-

toimisesti joitain 

fyysisiä ominai-

suuksiaan. 

Oppilas osaa ar-

vioida fyysisiä 

kunto-ominai-

suuksiaan ja sen 

pohjalta harjoit-

taa voimaa, no-

peutta, kestä-

vyyttä ja liikku-

vuutta. 

Oppilas tunnistaa 

omia vahvuuksi-

aan ja heikkouk-

siaan ja tunnista-

misen perus-

teella osaa ylläpi-

tää ja kehittää 

fyysisiä kunto-

ominaisuuksiaan. 

T6 vahvistaa 

uima- ja vesipe-

lastustaitoja, 

jotta oppilas 

osaa sekä uida 

että pelastautua 

ja pelastaa ve-

destä 

S1 Oppilas vahvistaa 

uima- ja vesipe-

lastustaitojaan. 

 

  

  

Uima- ja vesipe-

lastustaidot 

 

Oppilas osaa uida 

10 m. 

Oppilas ui 50 m 

käyttäen kahta 

uintitapaa ja su-

keltaa 5 m. 

Oppilas osaa 

uida*, pelastau-

tua ja pelastaa 

vedestä (*Poh-

joismaisen uima-

taidon kriteeri). 

Oppilas osaa uida 

sujuvasti kah-

della uintitavalla 

sekä pelastautua 

ja pelastaa ve-

destä eri tavoilla. 
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T7 ohjata oppi-

lasta turvalliseen 

ja asialliseen toi-

mintaan 

S1 Oppilas toimii 

tunneilla turvalli-

sesti ja asialli-

sesti. 

 

  

Toiminnan tur-

vallisuus liikunta-

tunneilla 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten toimi-

taan turvallisesti 

ja asiallisesti, 

sekä toimii ja va-

rustautuu 

yleensä ohjeiden 

mukaan. 

Oppilas ymmär-

tää turvallisuu-

teen liittyviä ris-

kitekijöitä ja toi-

mii tunnilla tur-

vallisesti sekä va-

rustautuu asialli-

sesti. 

Oppilas toimii 

turvallisesti ja 

asiallisesti liikun-

tatunneilla. 

Oppilas toimii 

turvallisesti ja 

asiallisesti sekä 

edistää turvalli-

suutta liikunta-

tunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppi-

lasta työskente-

lemään kaikkien 

kanssa sekä sää-

telemään toi-

mintaansa ja 

tunneilmaisuaan 

liikuntatilan-

teissa toiset huo-

mioon ottaen 

S2 Oppilas työsken-

telee kaikkien 

kanssa ja pystyy 

säätelemään toi-

mintaansa ja tun-

neilmaisuaan lii-

kuntatilanteissa. 

 

  

  

  

Tunne- ja vuoro-

vaikutustaidot 

sekä työskentely-

taidot 

Oppilas työsken-

telee vali-

koimiensa ihmis-

ten kanssa sekä 

säätelee toimin-

taansa ja tunneil-

maisuaan niin, 

että pystyy toimi-

maan liikuntati-

lanteissa muiden 

kanssa.  

Oppilas työsken-

telee kaikkien 

kanssa.  

Oppilas työsken-

telee eri liikunta-

tilanteissa yhtei-

sesti sovitulla ta-

valla ja toiset 

huomioon ot-

taen. 

  

Oppilas työsken-

telee kaikkien 

kanssa ja edistää 

ryhmän toimin-

taa ja oppimista. 

T9 ohjata oppi-

lasta toimimaan 

reilun pelin peri-

aatteella sekä ot-

tamaan vastuuta 

yhteisistä oppi-

mistilanteista 

S2 Oppilas toimii 

reilun pelin peri-

aatteiden mukai-

sesti ja ottaa vas-

tuuta yhteisistä 

oppimistilan-

teista. 

Vastuun kanto 

yhteisissä oppi-

mistilanteissa 

  

 

Oppilas osaa ker-

toa reilun pelin 

periaatteita ja 

kantaa satunnai-

sesti vastuuta yh-

teisistä oppimis-

tilanteista. 

Oppilas noudat-

taa reilun pelin 

periaatteita ja 

antaa muille työ-

rauhan. 

Oppilas noudat-

taa reilun pelin 

periaatteita ja 

osoittaa otta-

vansa vastuuta 

yhteisistä oppi-

mistilanteista. 

Oppilas kantaa 

vastuuta yhtei-

sestä toiminnasta 

ja edistää sitä. 
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Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 

oppilasta otta-

maan vastuuta 

omasta toimin-

nasta ja vahvis-

taa oppilaan it-

senäisen työs-

kentelyn taitoja 

S3 Oppilas ottaa 

vastuuta omasta 

toiminnastaan ja 

osaa työsken-

nellä itsenäisesti. 

 

  

Itsenäisen työs-

kentelyn taidot 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten voi ot-

taa vastuuta 

omasta toimin-

nasta, ja toimii 

opettajan ohjaa-

mana. 

Oppilas ottaa 

vastuuta omasta 

toiminnastaan ja 

osaa työsken-

nellä ajoittain it-

senäisesti. 

Oppilas työsken-

telee yleensä 

vastuullisesti ja 

itsenäisesti. 

  

  

Oppilas työsken-

telee vastuulli-

sesti ja itsenäi-

sesti. 

T11 huolehtia 

siitä, että oppi-

laat saavat riittä-

västi myönteisiä 

kokemuksia 

omasta kehosta, 

pätevyydestä ja 

yhteisöllisyy-

destä 

S3 
  

Ei vaikuta arvo-

sanan muodostu-

miseen. Oppilas 

oppii pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 

 
 

 

T12 auttaa oppi-

lasta ymmärtä-

mään riittävän 

fyysisen aktiivi-

suuden ja liikun-

nallisen elämän-

tavan merkitys 

S3 Oppilas oppii ym-

märtämään riit-

tävän fyysisen 

aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elä-

mäntavan merki-

tyksestä koko-

naisvaltaiselle 

hyvinvoinnille. 

 
Ei vaikuta arvo-

sanan muodostu-

miseen. Oppilas 

oppii pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 
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kokonaisvaltai-

selle hyvinvoin-

nille 

T13 tutustuttaa 

oppilas yleisten 

liikuntamuotojen 

harrastamiseen 

liittyviin mahdol-

lisuuksiin, tietoi-

hin ja taitoihin, 

jotta hän saa 

edellytyksiä löy-

tää itselleen so-

pivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia 

liikuntaharras-

tuksia 

S3 Oppilas oppii löy-

tämään itselleen 

sopivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia 

liikuntaharras-

tuksia. 

 
Ei vaikuta arvo-

sanan muodostu-

miseen. Oppilas 

oppii pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 

 
 

 

 

7. luokka 

LIIKUNTA 

 

 
 
 

Tavoitteet S Kuntakohtainen  L 
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7. luokka 

Fyysinen toimintakyky 
 

 

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokei-
lemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan par-
haansa yrittäen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 
 
Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja sekä itsenäisesti 
että ryhmissä parhaansa yrittäen.  
 

L1 
L2 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotori-
sia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään 
aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja  

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa sekä tehdään tarkoi-
tuksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.  

L1  
L3  
L4 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään ta-
sapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyt-
tää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikunta-
muodoissa  

S1 Kehitetään tasapaino- ja liikkumistaitoja useissa eri liikuntamuodoissa ja erilaisissa 
ympäristöissä. 

L3 

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään väli-
neenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yh-
distää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppi-
misympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa 

S1 Kehitetään välineenkäsittelytaitoja sekä yhdistetään ja sovelletaan niitä useim-
missa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

L3 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitä-
mään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Opitaan arvioimaan ohjatusti omaa fyysistä toimintakykyä.  
 
Ymmärretään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle hyvinvoin-
nille. 
 
Harjoitellaan ohjatusti arvioidun pohjalta fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-
kuvuus, voima ja kestävyys.  
 

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas 
osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

S1 Harjoitellaan monipuolisesti vesiliikuntaa. L3 
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T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan S1 Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.  
 
Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat 
ja toiset huomioiden.  
 

L3   
L6   
L7 

Sosiaalinen toimintakyky 
  

  

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa 
sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan lii-
kuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

S2 Opetellaan ilmaisemaan omia tunteita toiset huomioon ottaen. 
  
Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  
 
Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  
 

L2   
L3   
L6   
L7 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella 
sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista  

S2 Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa.  
 
Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

L2   
L6   
L7 

Psyykkinen toimintakyky 
  

  

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toi-
minnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn 
taitoja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  
 
Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

L1   
L2   
L3 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä 
ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan antamaan ja vas-
taanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta.  
 
Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä.  
 
Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearviointia. 
 

L1   
L2 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys ko-
konaisvaltaiselle hyvinvoinnille  

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitystä omalle 
hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

L3 
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T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen har-
rastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja tai-
toihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia 
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. hyödyntäen Mihi-
toimintaa). 
 
Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana itsearviointia. 

L1   
L3 

 

 

8. luokka 

LIIKUNTA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Fyysinen toimintakyky 
 

 

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokei-
lemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan par-
haansa yrittäen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 
 
Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja sekä itsenäisesti 
että ryhmissä parhaansa yrittäen.  
 

L1 
L2 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotori-
sia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään 
aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja  

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa sekä tehdään tarkoi-
tuksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.  

L1  
L3  
L4 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään ta-
sapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyt-
tää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikunta-
muodoissa  

S1 Kehitetään tasapaino- ja liikkumistaitoja useissa eri liikuntamuodoissa ja erilaisissa 
ympäristöissä. 

L3 
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T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään väli-
neenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yh-
distää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppi-
misympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa 

S1 Kehitetään välineenkäsittelytaitoja sekä yhdistetään ja sovelletaan niitä useim-

missa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

L3 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitä-
mään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Opetellaan arvioimaan ohjatusti omaa fyysistä toimintakykyä (esim. valtakunnalli-
sen fyysisen toimintakyvyn seuranta- järjestelmän Move!:n avulla). 
 
Pohditaan fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitystä omalle hyvinvoinnille. 
 
Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja 
kestävyys. 
 

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas 
osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

S1 Harjoitellaan vesiliikuntaa, pelastautumis- ja vedestäpelastamistaitoja. L3 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan S1 Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.  
 
Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat 
ja toiset huomioiden.  
 

L3   
L6   
L7 

Sosiaalinen toimintakyky 
  

  

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa 
sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan lii-
kuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

S2 Osataan ilmaista omia tunteita toiset huomioon ottaen.  
 
Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  
 
Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  
 

L2   
L3   
L6   
L7 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella 
sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista  

S2 Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa.  
 
Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

L2   
L6   
L7 

Psyykkinen toimintakyky   
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T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toi-
minnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn 
taitoja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  
 
Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

L1   
L2   
L3 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä 
ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan antamaan ja vas-
taanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta.  
 
Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä.  
 
Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearviointia. 
 

L1   
L2 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys ko-
konaisvaltaiselle hyvinvoinnille  

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitystä omalle 
hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

L3 

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen har-
rastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja tai-
toihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia 
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. hyödyntäen Mihi-
toimintaa). 
 
Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana itsearviointia. 

L1   
L3 

 

 

9. luokka 

LIIKUNTA 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Fyysinen toimintakyky  
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T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokei-
lemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan par-
haansa yrittäen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 
 
Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja sekä itsenäisesti 
että ryhmissä parhaansa yrittäen.  
 

L1 
L2 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotori-
sia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään 
aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja  

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa sekä tehdään tarkoi-
tuksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.  

L1  
L3  
L4 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään ta-
sapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyt-
tää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikunta-
muodoissa  

S1 Osataan käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa ope-
tetuissa liikuntamuodoissa ja erilaisissa ympäristöissä. 

L3 

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään väli-
neenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yh-
distää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppi-
misympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa 

S1 Osataan käyttää tarkoituksenmukaisesti liikuntavälineitä sekä yhdistää ja soveltaa 
käsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

L3 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitä-
mään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, 
nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Osataan arvioida omaa fyysistä toimintakykyä. 
 
Ymmärretään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys omalle hyvinvoin-
nille. 
 
Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liikkuvuus, voima ja 
kestävyys. 
 

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas 
osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

S1 Kehitetään taitoa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä. L3 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan S1 Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.  
 

L3   
L6   
L7 
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Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat 
ja toiset huomioiden.  
 

Sosiaalinen toimintakyky 
  

  

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa 
sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan lii-
kuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

S2 Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita toiset huomioon ottaen.  
 
Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  
 
Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  
 

L2   
L3   
L6   
L7 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella 
sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista  

S2 Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa.  
 
Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

L2   
L6   
L7 

Psyykkinen toimintakyky 
  

  

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toi-
minnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn 
taitoja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  
 
Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

L1   
L2   
L3 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä 
ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan antamaan ja vas-
taanottamaan myönteistä palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta.  
 
Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuottavia tehtäviä.  
 
Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearviointia. 
 

L1   
L2 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys ko-
konaisvaltaiselle hyvinvoinnille  

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitystä omalle 
hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

L3 
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T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen har-
rastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja tai-
toihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia 
iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. hyödyntäen Mihi-
toimintaa). 
 
Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana itsearviointia. 
 
 
 

L1   
L3 

 

 
15.4.18 KOTITALOUS  

 
Oppiaineen tehtävä 
 
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita 

ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan 

perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä.  Opetuksella tuetaan 

oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lä-

himmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 

 

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kulutta-

juuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä 

kotitalouden toiminnassa.  

 

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. 

Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan.  Erityistä huomiota kiinni-

tetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa.  Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä 

vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.  

 

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten 

kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Kotitalouden 

opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.  
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Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden 

itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään 

omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla. 

 

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuun-

nitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitel-

massa opetussuunnitelman perusteita soveltaen.  

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Käytännön toimintataidot    

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioi-
maan työtä ja toimintaa 

S1, S2, S3 L3 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa 
tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetii-
kan huomioimiseen 

S1, S2 L2, L3 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hy-
vinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti mate-
riaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknolo-
giaa 

S1, S2, S3 L3, L4, L5, L7 

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn 
etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien ai-
kana 

S1, S2 L1, L3, L6 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, tur-
vallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan 
huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin 

S1, S2, S3 L3, L5, L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot    



524 
 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa 
keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa 
ja toteuttamisessa 

S1, S2, S3 L1, L2, L6, L7 

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kult-
tuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouk-
sien perinteitä 

S1, S2, S3 L2, L3 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä 
sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä 

S1, S2 L3, L6, L7 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 
vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen mer-
kitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa 

S1, S2, S3 L2, L6, L7 

Tiedonhallintataidot    

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalou-
teen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa 
valintojen perustana 

S1, S2, S3 L1, L4 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioi-
maan toimintaohjeita  sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsit-
televät kotitaloutta ja lähiympäristöä 

S1, S2, S3 L4 

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilai-
sissa tilanteissa ja ympäristöissä 

S1, S2, S3 L1 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä 
oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana 
arjen valintoja.  

S1, S2, S3 L1, L7 

 

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. 

Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät 

oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten mukaisesti. 
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S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus 

ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruo-

kaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja 

tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia. 

 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden 

kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät 

arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. 

Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita. 

 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja 

sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median 

vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan 

kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. 

 

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen 

tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjän-

teinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään 

niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen 

rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien 

valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen 

ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. 

Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnittelussa.  Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppi-

laiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt. 
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Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja 

selkeitä ohjeita ja kuvia.  Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä.  Kotitalous 

oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.  

 

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutuk-

seen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edellyttävään työelämään. 

Kotitalous 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–9  

 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa.  Oppilaat saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa 

kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös koti-

talouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia 

tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Osaamista arvioidaan monipuolisilla arviointimenetelmillä. Oppilaille annetaan säännöllisesti 

tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

kotitalouden oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kotitalouden oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kotitalouden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvo-

sanaan. 
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Kotitalouden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ovat käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Oppilaan 

osaaminen rakentuu ja taidot tulevat näkyväksi kotitalouden tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden kautta.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 5 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 7 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 8 

 

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 9 

 

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjata oppi-

lasta suunnittele-

maan, organisoi-

maan ja arvioi-

maan työtä ja 

toimintaa 

S1, S2 Oppilas oppii 

suunnittelemaan 

työn tekemisen, 

tekemään työ-

tehtävän ja tar-

kastelemaan 

omaa työtään ja 

toimintaansa. 

Työn suunnit-

telu ja toteutta-

minen sekä 

oman toiminnan 

tarkastelu 

 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää joi-

takin työproses-

siin kuuluvia työ-

tehtäviä.  

 

Oppilas tarvitsee 

paljon ohjausta 

ja apua työn 

suunnittelemi-

sessa ja toteutta-

misessa. 

Oppilas suunnit-

telee, organisoi 

ja kuvailee omaa 

työtänsä ja toi-

mintaansa työ-

vaiheittain an-

nettujen ohjei-

den mukaisesti. 

 

  

Oppilas suunnit-

telee ja työsken-

telee työvaiheit-

tain annettuja 

ohjeita soveltaen 

sekä kuvailee 

omaa osaamis-

taan oman työs-

kentelyn tarkas-

telun avulla. 

 

Oppilas suunnit-

telee ja työsken-

telee itsenäisesti 

sekä perustelee 

omaa työskente-

lyään ja toimin-

taansa. 

T2 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan kotitalou-

den hallinnassa 

tarvittavia 

kädentaitoja 

sekä kannustaa 

S1, S2 Oppilas oppii ko-

titalouden kä-

dentaitoja ja ko-

keilee erilaisia 

työtapoja.  Hän 

oppii ottamaan 

Kädentaidot ko-

titalouden pe-

rustehtävien to-

teuttamisessa, 

luovuus ja este-

tiikka 

 

Oppilas suoriu-

tuu ohjatusti kä-

dentaitoja edel-

lyttävistä yksit-

täisistä työtehtä-

vistä.  

 

Oppilas suoriu-

tuu annetuista 

kädentaitoja 

edellyttävistä 

työtehtävistä. 

 

Oppilas suoriu-

tuu itsenäisesti 

ja soveltaa taval-

lisimpia työta-

poja kädentai-

Oppilas osaa 

käyttää luovasti 

ja perustellen 

erilaisia käden-

taitoja ja työta-

poja kotitalou-

den tehtävissä. 
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luovuuteen ja es-

tetiikan huomioi-

miseen 

 

 

huomioon toi-

minnassaan luo-

vuuden ja estetii-

kan. 

 

 

 

 Oppilas tietää, 

että työtehtäviä 

voi toteuttaa 

luovasti monella 

tavalla ja että es-

tetiikalla on mer-

kitystä. 

  

toja edellyttä-

vissä kotitalou-

den tehtävissä. 

 

Oppilas ottaa 

huomioon yksit-

täisiä esteettisiä 

näkökulmia. 

 

 

 

Oppilas peruste-

lee luovuuden ja 

estetiikan merki-

tystä ja ottaa 

nämä huomioon 

osana kokonai-

suutta. 

T3 ohjata ja roh-

kaista oppilasta 

valitsemaan ja 

käyttämään hy-

vinvointia edistä-

västi ja kestävän 

kulutuksen mu-

kaisesti materi-

aaleja, työväli-

neitä, laitteita 

sekä tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii va-

litsemaan ja 

käyttämään 

raaka-aineita, 

materiaaleja, 

työvälineitä ja 

teknologiaa kes-

tävää elämänta-

paa edistävästi. 

Valintojen teke-

minen ja niiden 

perustelut toi-

minnassa 

Oppilas harjoit-

telee valitse-

maan ja käyttä-

mään annettuja 

materiaaleja tai 

työvälineitä yksi-

löllisesti ohjat-

tuna.  

Oppilas valitsee 

ja käyttää raaka-

aineita, materi-

aaleja, työväli-

neitä tai teknolo-

giaa annettujen 

ohjeiden mukai-

sesti.  

 

 

Oppilas soveltaa 

kestävän elä-

mäntavan tietoja 

ja taitoja käyttä-

essään raaka-ai-

neita, materiaa-

leja, työvälineitä 

tai teknologiaa.  

Oppilas valitsee, 

käyttää ja perus-

telee kestävää 

elämäntapaa tu-

kevia raaka-ai-

neita, työväli-

neitä, materiaa-

leja tai teknolo-

giaa. 

 

 

. 

T4 ohjata oppi-

lasta suunnittele-

maan ajankäyt-

töään ja työn 

S1, S2 Oppilas oppii 

suunnittelemaan 

omaa toimin-

taansa suhteessa 

Ajanhallinta ja 

järjestyksen yllä-

pitäminen 

Oppilas toimii ai-

kataulussa ja yl-

läpitää tehtävien 

Oppilas ylläpitää 

työtehtävien jär-

jestystä annettu-

jen ohjeiden ja 

Oppilas etenee 

ohjeiden mukai-

sesti vaiheittain 

Oppilas työsken-

telee itsenäisesti 

ja vastuullisesti 
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etenemistä sekä 

ylläpitämään jär-

jestystä oppimis-

tehtävien aikana 

 

 

 

käytettävissä 

olevaan aikaan ja 

annettuun tehtä-

vään. Hän oppii 

huolehtimaan 

työtehtävien ja 

työympäristön 

järjestyksestä 

oppimisympäris-

tössään. 

sekä työympäris-

tön järjestystä 

ohjattuna.  

 

 

aikataulun mu-

kaan erillisissä 

työvaiheissa. 

 

Oppilas tarvitsee 

ohjausta työym-

päristön järjes-

tyksen ylläpitä-

misessä. 

ja ylläpitää työ-

tehtävien ja työ-

ympäristön jär-

jestystä.  

 

Oppilas suunnit-

telee ja ennakoi 

ajankäyttöään. 

 

sekä osaa perus-

tella ajankäyttö-

ään, työtehtä-

vien ja työympä-

ristön järjestyk-

sen merkitystä ja 

toimintojen ete-

nemistä osana 

oppimisympäris-

töä. 

T5 ohjata ja mo-

tivoida oppilasta 

toimimaan hy-

gieenisesti, tur-

vallisesti ja er-

gonomisesti sekä 

ohjata kiinnittä-

mään oppilaan 

huomiota käytet-

tävissä oleviin 

voimavaroihin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii toi-

mimaan hygiee-

nisesti, turvalli-

sesti ja ergono-

misesti kotitalou-

den toimintaym-

päristöissä ot-

taen huomioon 

käytettävissä 

olevat aineelliset 

voimavarat. 

Turvallisuus ja 

voimavarojen 

kannalta kestävä 

toiminta 

Oppilas toimii 

hygieenisesti ja 

turvallisesti oh-

jattuna. 

Oppilas työsken-

telee hygieeni-

sesti ja turvalli-

sesti annettujen 

ohjeiden mukai-

sesti. 

Oppilas työsken-

telee ohjeiden 

mukaisesti hy-

gieenisesti, tur-

vallisesti ja er-

gonomisesti tai 

kustannusten ja 

energiankäytön 

kannalta tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

Oppilas peruste-

lee toimintaansa 

turvallisuuden, 

hygieenisyyden, 

ergonomian tai 

kustannusten ja 

energiankäytön 

näkökulmasta. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppi-

lasta harjoittele-

maan kuuntelua, 

rakentavaa kes-

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

kohtaamaan, 

kuuntelemaan, 

keskustelemaan 

Kuuntelu, kes-

kustelu ja argu-

mentointi yhtei-

sessä suunnitte-

lussa 

Oppilas  

osallistuu satun-

naisesti tai kysy-

mysten tuke-

Oppilas osallis-

tuu keskuste-

luun, pyrkii 

kuuntelemaan ja 

tuo esille omia 

Oppilas kuunte-

lee eri näkökul-

mia ja ilmaisee 

rakentavasti 

Oppilas on aktii-

vinen keskuste-

luissa ja ottaa eri 

näkökulmat huo-
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kustelua ja argu-

mentointia oppi-

mistehtävien 

suunnittelussa ja 

toteuttamisessa 

ja argumentoi-

maan vertaisryh-

mässä. 

mana keskuste-

luun yhteisissä 

suunnittelu- ja 

työtilanteissa. 

näkökulmia yh-

teisissä suunnit-

telu- ja työtilan-

teissa. 

omia näkemyksi-

ään yhteisissä 

suunnittelu- ja 

työtilanteissa. 

mioon sekä pe-

rustelee omat 

näkemyksensä 

rakentavasti. 

 

Oppilas kannus-

taa toisia yhtei-

sissä suunnittelu- 

ja työtilanteissa. 

T7 aktivoida op-

pilasta tunnista-

maan arjen ra-

kentumista ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisia 

toimintaympäris-

töjä sekä kotita-

louksien perin-

teitä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

miten arki erilai-

sissa kotitalouk-

sissa rakentuu ja 

ajallisesti järjes-

täytyy. Hän oppii 

kohtaamaan hy-

väksyvästi kotien 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta. 

Arjen rakentu-

misen sekä koti-

talouksien erilai-

suuden hahmot-

taminen 

Oppilas nimeää 

arkirutiineja sekä 

tunnistaa erilai-

sia kotikulttuu-

reita. 

Oppilas kuvailee 

arkirutiineja, ar-

jen rakentu-

mista, kotita-

louksien perin-

teitä ja erilaisia 

kotikulttuureita. 

 

Oppilas määrit-

telee arjen ra-

kentumista ja ko-

titalouksien arki-

rutiineja erilai-

sissa kotikulttuu-

reissa. 

 

Oppilas peruste-

lee kotitalouk-

sien arjen raken-

tumista ja  

erilaisten koti-

kulttuurien ajan-

käyttöä.  

T8 ohjata oppi-

lasta työskente-

lemään yksin ja 

ryhmässä sekä 

sopimaan työ-

S1, S2 Oppilas oppii 

työskentelemään 

itsenäisesti sekä 

osana ryhmää ja 

yhteistä työteh-

tävää. Hän oppii 

Voimavarojen 

käyttäminen ja 

yhteisten sopi-

musten tekemi-

sen oppiminen 

Oppilas harjoit-

telee yksilölli-

sesti ohjattuna 

itsenäistä työs-

kentelyä ja osal-

listuu ryhmän 

Oppilas harjoit-

telee itsenäistä 

työskentelyä ja 

vastuunottoa 

omasta työstään 

ja osallistuu ryh-

män toimintaan 

Oppilas työsken-

telee yksin ja 

ryhmässä sekä 

pyrkii toimimaan 

rakentavasti ja 

työtehtävistä 

neuvotellen. 

Oppilas toimii it-

senäisesti ja ta-

sapuolisesti sekä 

toimii ryhmässä 

yhteistyökykyi-

sesti ja vastuulli-

sesti. 
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tehtävien jaka-

misesta ja 

ajankäytöstä 

sopimaan työ-

tehtävien jaka-

mista. 

toimintaan sa-

tunnaisesti. 

  

yhdessä sovitulla 

tavalla. 

 

Oppilas tietää, 

mitä tarkoittaa 

tasapuolinen 

työnjako sekä 

pääsee sopimuk-

seen työtehtä-

vien jakamisesta 

osallistumalla 

päätöksente-

koon. 

 

T9 kannustaa op-

pilasta toimi-

maan hyvien ta-

pojen mukaisesti 

vuorovaikutusti-

lanteissa sekä 

pohtimaan oman 

käytöksen merki-

tystä̈ ryhmän ja 

yhteisön toimin-

nassa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

asioita, jotka liit-

tyvät huomaa-

vaiseen kohte-

luun, tapakult-

tuuriin ja vuoro-

vaikutustilan-

teissa toimimi-

seen. 

Toisten oppilai-

den huomaavai-

nen kohtelu ja 

tapakulttuuriin 

mukainen käy-

tännön toiminta 

oppitunnin vuo-

rovaikutustilan-

teissa 

Oppilas tietää, 

että tapakult-

tuuri vaikuttaa 

vuorovaikutusti-

lanteisiin. 

 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää ta-

pakulttuuriin ja 

toisten huomaa-

vaiseen kohte-

luun liittyviä asi-

oita. 

Oppilas osaa toi-

mia tapakulttuu-

ria noudattaen. 

 

Oppilas osaa pe-

rustella tapakult-

tuuria ja toisten 

ihmisten huo-

maavaista kohte-

lua sekä niihin 

liittyviä käytän-

nön toimintata-

poja. 

Tiedonhallintataidot 
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T10 kannustaa 

oppilasta hankki-

maan ja arvioi-

maan kotitalou-

teen liittyvää tie-

toa sekä ohjata 

käyttämään luo-

tettavaa tietoa 

valintojen perus-

tana 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-

kemaan ja vertai-

lemaan tietoa 

sekä tunnista-

maan kotitalou-

teen liittyviä luo-

tettavia tietoläh-

teitä valintojensa 

perustana. 

Tietojen han-

kinta ja käyttö 

Oppilas hakee 

kotitalouteen liit-

tyvää tietoa an-

netuista lähteistä 

yksilöllisesti oh-

jattuna. Tietojen 

hyödyntäminen 

ja tulkitseminen 

on vähäistä. 

 

 

Oppilas hakee 

kotitalouteen liit-

tyvää tietoa itsel-

leen tutuista ja 

annetuista läh-

teistä ja käyttää 

niitä toiminnas-

saan. 

Oppilas tietää, 

mistä ja miten 

kotitalouteen liit-

tyviä tietoja voi-

daan hakea.  

 

 

Oppilas arvioi 

tietojen käytet-

tävyyttä ja läh-

teiden luotetta-

vuutta. 

Oppilas hakee 

kotitalouteen liit-

tyviä tietoja eri 

tietolähteistä.  

 

Oppilas arvioi 

tiedon ja lähtei-

den luotetta-

vuutta ja käytet-

tävyyttä ja valit-

see tehtävään 

sopivat lähteet. 

T11 harjaannut-

taa oppilasta lu-

kemaan, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan toiminta-

ohjeita sekä 

merkkejä̈ ja sym-

boleja, jotka kä-

sittelevät kotita-

loutta ja lähiym-

päristöä 

S1, S2 Oppilas oppii lu-

kemaan ja tulkit-

semaan kotita-

louteen ja lä-

hiympäristöön 

liittyviä ohjeita, 

merkkejä ja sym-

boleja sekä toi-

mimaan niiden 

mukaisesti. 

Toimintaohjeiden, 

merkkien ja sym-

bolien käyttämi-

nen 

Oppilas tunnis-

taa ja nimeää yk-

sittäisiä toimin-

taohjeita ja 

merkkejä. 

 

Oppilas tunnis-

taa, nimeää, luo-

kittelee ja käyt-

tää kotitalouden 

toimintaohjeita 

ja merkkejä an-

nettujen ohjei-

den mukaisesti. 

Oppilas soveltaa 

toiminnassaan 

kotitalouden toi-

mintaohjeita, 

merkkejä ja sym-

boleita. 

Oppilas peruste-

lee kotitalouden 

toimintaohjei-

den, merkkien ja 

symboleiden 

käyttöä eri toi-

minnoissa. 
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T12 ohjata oppi-

lasta, ongelman-

ratkaisuun ja luo-

vuuteen erilai-

sissa tilanteissa 

ja ympäristöissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii so-

veltamaan tie-

toja ja taitoja, 

tunnistamaan 

palveluita sekä 

osoittamaan luo-

vuutta erilaisissa 

tilanteissa ja ym-

päristöissä.  

Käsitteiden käyttä-

minen, tietojen ja 

taitojen soveltami-

nen sekä luovat 

ratkaisut tilan-

teissa, kotitalou-

den palveluiden 

tunteminen 

Oppilas nimeää 

joitakin kotita-

louden käsit-

teitä, tietoja ja 

taitoja sekä yk-

sittäisiä palve-

luita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas käyttää 

kotitalouden kä-

sitteitä, tietojaan 

ja taitojaan sekä 

kuvailee yksittäi-

siä kotitalouden 

palveluita. 

Oppilas käyttää 

erilaisissa tilan-

teissa kotitalou-

den käsitteitä, 

tietojaan ja taito-

jaan. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kotita-

louden palveluita 

ja niiden käyttöä 

arkielämässä. 

Oppilas käyttää 

erilaisissa tilan-

teissa perustel-

len ja luovasti 

kotitalouden kä-

sitteitä, tietojaan 

ja taitojaan. 

 

Oppilas arvioi 

erilaisia kotita-

louden palveluita 

ja perustelee nii-

den merkitystä ja 

mahdollisuuksia 

arkielämässä. 

T13 ohjata oppi-

lasta kestävään 

elämäntapaan 

kiinnittämällä 

oppilaan huo-

miota ympäristö- 

ja kustannustie-

toisuuteen osana 

arjen valintoja 

S1, S2, S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan kier-

totalouteen liit-

tyviä asioita ja 

toimintoja sekä 

ympäristöä ja ta-

loutta kuormitta-

via kotitalouden 

toimintoja. 

 

 

Ympäristö- ja ta-

lousteot toimin-

nassa ja päätök-

senteossa 

Oppilas luettelee 

joitakin ympäris-

töön ja rahan-

käyttöön liittyviä 

kotitalouden toi-

mintoja. 

Oppilas tietää, 

miten ympäristö-

kuormaa voidaan 

vähentää sekä 

millaisia ympä-

ristö- ja talouste-

koja voidaan 

tehdä kotitalouk-

sissa. 

 

Oppilas tekee yk-

sittäisiä arjen 

ympäristö- ja ta-

loustekoja erilai-

sissa tehtävissä 

ja tilanteissa.  

 

Oppilas tekee 

ympäristö- ja ta-

loustekoja erilai-

sissa tehtävissä 

ja tilanteissa joh-

donmukaisesti 

sekä perustellen 

niiden merki-

tystä kestävän ja 

vastuullisen elä-

mäntavan ja ku-

luttamisen kan-

nalta. 
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7. luokka 

KOTITALOUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Käytännön toimintataidot 
 

 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, 
organisoimaan ja arvioimaan työtä ja 
toimintaa 
 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen tiedon hankintaan.  
 
Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 
 

L3 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan 
kotitalouden hallinnassa tarvittavia 
kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen 
ja estetiikan huomioimiseen 

S1 
S2  

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin ja kodin juhliin 
huomioimalla esteettiset näkökulmat. 
 
Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mukaisiin aineisiin, 
laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 

L2 
L3 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta 
valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia 
edistävästi ja kestävän kulutuksen 
mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja ottamalla huomioon 
paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita.  
 
Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustannustietoisesti. 
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopimuksia tehdessä. 
 
Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 

L3 
L4 
L5 
L7 
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Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan. 
 

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan 
ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä 
ylläpitämään järjestystä 
oppimistehtävien aikana 

S1 
S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien 
avulla. 

L1 
L3 
L6 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta 
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja 
ergonomisesti sekä ohjata 
kiinnittämään oppilaan huomioita 
käytettävissä oleviin voimavaroihin 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia ruokaturvallisuu-
den, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan 
tiedon näkökulmasta.  
 
Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopimuksia tehdessä. 

L3 
L5 
L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
 

 

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan 
kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua 
ja argumentointia oppimistehtävien 
suunnittelussa ja toteuttamisessa 

S1 
S2 
S3 
 
 

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunot-
toon perheessä.  
 
Pohditaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. 

L1 
L2 
L6 
L7 

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan 
arjen rakentumista ja kulttuurisesti 
monimuotoisia toimintaympäristöjä 
sekä kotitalouksien perinteitä 

S1 
S2 
S3 

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin ja kodin juhliin 
huomioimalla esteettiset näkökulmat. 

L2 
L3 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään 
yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakami-
sesta ja 
ajankäytöstä 

S1 
S2 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien 
avulla.  
 
Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunot-
toon perheessä. 
 

L3 
L6 
L7 



536 
 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mu-
kaisesti 
vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käy-
töksen merkitystä 
ryhmän ja yhteisön toiminnassa 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  
 
Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien 
avulla. 

L2 
L6 
L7 

Tiedonhallintataidot 
 

 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja 
arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata 
käyttämään luotettavaa 
tietoa valintojen perustana 

S1 
S2 
S3 

Perehdytään kodin teknologisoituvaan arkeen ja tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämiseen kotitalouden toiminnassa.  
 
Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen tiedon hankintaan. 
 

L1 
L4 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan 
ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symbo-
leja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä 

S1 
S2 
S3 

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustannustietoisesti. L4 

T12 ohjata oppilasta 
ongelmanratkaisuun ja luovuuteen 
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä 

S1 
S2 
S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopimuksia tehdessä. L1 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnit-
tämällä oppilaan 
huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen tiedon hankintaan. 

L1 
L7 

 

 
15.4.19 OPPILAANOHJAUS  

 
Oppiaineen tehtävä 
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Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen 

ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista 

sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 

 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaito-

jaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä 

kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedos-

tamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen 

ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huol-

tajien kanssa. 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvi-

taan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tu-

tustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään 

perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. 

Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden 

toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoi-

man saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9 oppimisympäristöön ja työskentelytapoihin.  Vuosiluokkien 7-

9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmottamaan valintojen 

vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merki-

tystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistar-

peista. Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla. 

 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. 

Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloittei-

suutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin 

koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun saat-

tamista sekä yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. 
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Oppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoittei-
siin liittyvät 
sisältö-alu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta   

T1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluok-
kien  7-9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää 
oppilaan valmiutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa 
ryhmissä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vas-
tuun ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista 

S1, S2 L3, L7 

Oppimaan oppimisen taidot   

T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan 
sekä oppimaan oppimisen taitojaan  

S1 L1 

Elinikäinen oppiminen   

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamis-
taan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehit-
tää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuk-
sia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan 

S1, S2 L1 

Itsetuntemus   

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikutta-
via tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kyky-
jensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti 

S2 L3 

Tavoitteiden asettaminen   

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavä-
lin tavoitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvi-
oimaan niiden toteutumista 

S2, S5 L1, L3 

Työelämään suuntautuva oppiminen   

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elä-
mänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa 

S2, S3, S5 L6, L7 
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tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien opinto-
jen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen 
kannalta  

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtä-
vissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja 
sekä itselleen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia 
hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusope-
tuksen jälkeen  

S2, S3, S4, 
S5 

L4, L5, L6 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa ura-
suunnittelussa 

  

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjär-
jestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tukea oppi-
laan taitoa etsiä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta 
että ulkomailta  

S4, S5 L4, L5 

T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neu-
vonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden 
kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukai-
suutta urasuunnittelun näkökulmasta 

S2, S3, S5 L4, L5, L6 

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys   

T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä 
kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyöti-
lanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tie-
toa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista monikansalli-
sissa työympäristöissä sekä ulkomailla 

S4, S5 L2 

 
Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Oppiminen ja opiskelu: Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taito-

jen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen 

opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta 

omasta oppimisestaan, opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.  



540 
 

 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja itsearvi-

ointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole 

annettu. Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä elämässä tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia 

sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot sekä sosiaaliset 

verkostot. 

 

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana erilaisissa ympä-

ristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehit-

tymiseen. Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi urasuunnittelun kannalta. 

 

S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätie-

toutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään tutustumis-

jaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota 

kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.  

 

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota syvennetään oppi-

laanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanohjauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opinto-

mahdollisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalve-

luita. 

 

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat 

yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö 

ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalin-

toihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään 

osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Ohjauksen jatkumo turvataan tarjoamalla oppi-

laanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opet-

tajan, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. 
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Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosi-

luokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia 

omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus 

arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutustumista toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja 

työtapoja. 

 

 

Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan ohjaus oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9 

 

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset 

tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö 

erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä-ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä 

tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä ole-

vien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.  

 

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mu-

kaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan 

jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelu-

paikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen. Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon suoritta-

miseen, toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanoh-

jauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta. 

 

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-

opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opin-

toihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. 

 

Oppimisen ja koulunkäynnintukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon 

oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tar-

jotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tie-

toa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista 
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Oppilaanohjaus 
Formatiivinen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi on formatiivista arviointia, joka perustuu oppilaiden itsear-

viointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.  Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja op-

pivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa määrää ja laatua sekä 

ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tunnistamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätök-

siin. He harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta- sekä tieto- ja viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannuste-

taan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan tiedostamaan erilais-

ten itsearviointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opettajan tuella oppilaat 

oppivat löytämään tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea tarvitsemiaan palveluita. 

 

7. luokka  

OPPILAANOHJAUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta 
 

 

T1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys 
vuosiluokkien 7-9 toimintatavoista ja opiskeluympä-
ristöstä, kehittää oppilaan valmiutta toimia kysei-
sessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tukea 

S1 
S2 

Harjoitellaan kouluyhteisössä toimimista ja vuosiluokkien 7-9 toimintatapoja. 
 

L3 
L7 
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oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottami-
seen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista 

Oppimaan oppimisen taidot 
 

 

T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiske-
lutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan 

S1 Harjoitellaan opiskelutaitoja ja -tekniikoita monipuolisesti. L1 

Elinikäinen oppiminen 
 

 

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida 
osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja 
vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimis-
kohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvitta-
essa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan 

S1 
S2 

Harjoitellaan ottamaan vastuuta opinnoista sekä omista koulunkäyntiin ja opintoihin 
liittyvistä valinnoista. 
 

L1 

Itsetuntemus 
 

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa 
vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toi-
mintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuk-
sensa mukaisesti 

S2 Harjoitellaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja hyödyntämään niitä urasuunnittelussa. L3 

Tavoitteiden asettaminen 
 

 

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että ly-
hyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia 
suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista 

S2 
S5 

Harjoitellaan asettamaan opiskeluun liittyviä tavoitteita. L1 
L3 
 

 

 

8. luokka 

OPPILAANOHJAUS 
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Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Elinikäinen oppiminen 
 

 

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida 
osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja 
vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimis-
kohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvitta-
essa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan 

S1 
S2 

Kehitetään vastuunottamista opinnoista sekä omista koulun- käyntiin ja opintoihin liit-
tyvistä valinnoista. 
  

L1 

Itsetuntemus 
 

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa 
vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toi-
mintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuk-
sensa mukaisesti 

S2 Kehitetään taitoa tunnistaa omia vahvuuksia ja hyödyntää niitä urasuunnittelussa. 
 

L3 

Tavoitteiden asettaminen 
 

 

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että ly-
hyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia 
suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista 

S2 
S5  

Kehitetään taitoa asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita.  L1 
L3 
 

Työelämään suuntautuva oppiminen 
 

 

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys 
oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edis-
tää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiainei-
den merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja 
työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta 

S2 
S3 
S4 
S5 

Ohjataan tunnistamaan omia työelämätaitoja ja ymmärtämään työn merkitys. L4 
L5 
L6 
L7 

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri 
työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- 
ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja 

S2 
S3 
S4 
S5 

Tutustutaan työelämään, työelämätaitoihin ja erilaisiin ammatteihin (esim. TET, yritys-
vierailut). 
 

L4 
L5 
L6 
L7 
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ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan 
osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa 
 

 

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen kou-
lutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuk-
sista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelä-
mätietoa sekä Suomesta että ulkomailta 

S4 
S5 

Tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään ja etsitään koulutus- ja työelämätietoa. L4 
L5 
 

 

 

9. luokka 

OPPILAANOHJAUS 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Elinikäinen oppiminen 
 

 

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida 
osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja 
vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimis-
kohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvitta-
essa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan 

S1 
S2 

Syvennetään elinikäisen urasuunnittelun ja valintojen tekemisen taitoa. 
 

L1 
 

Itsetuntemus 
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T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa 
vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toi-
mintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuk-
sensa mukaisesti 

S2 Syvennetään itsetuntemusta ja itsearviointitaitoja. 
 

L3 

Tavoitteiden asettaminen 
 

 

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että ly-
hyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia 
suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista 

S2 
S5 

Syvennetään taitoa asettaa tavoitteita opiskelussa ja urasuunnittelussa. L1 
L3 
 

Työelämään suuntautuva oppiminen 
 

 

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys 
oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edis-
tää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiainei-
den merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja 
työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta  

S2 
S3 
S4 
S5 

Kehitetään omia työelämätaitoja.  L4 
L5 
L6 
L7 
 

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri 
työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- 
ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja 
ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan 
osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen  

S2 
S3 
S4 
S5 

Monipuolistetaan tietoa työelämästä ja erilaisista ammateista (esim. TET). L4 
L5 
L6 
L7 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa 
 

 

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen kou-
lutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuk-
sista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelä-
mätietoa sekä Suomesta että ulkomailta  

S4 
S5 

Syvennetään tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä (esim. oppilaitosvierailut, koulu-
tuskokeilut). 
 

L4 
L5  

T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan 
eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotetta-
vuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun 
näkökulmasta  

S2 
S3 
S5   

Syvennetään taitoa hyödyntää eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. L4 
L5  

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys  
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T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaus-
tansa sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaa-
misissa ja yhteistyötilanteissa, opas-taa oppilasta 
hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja työs-
kentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympä-
ristöissä sekä ulkomailla 

S4 
S5 

Syvennetään taitoa tunnistaa oma kulttuuritausta ja omaksua tietoa opiskelu- ja työs-
kentelymahdollisuuksista ulkomailla. 
 

L2 
 

 

 

LIITE 1. Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 7–9 

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 

hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas 

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän saamen kielen oppimäärän tavoitteet. Arvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt saamen kielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, 

mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on saamen kielen opetuksen tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 ohjata oppi-

lasta edistämään 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa ja arvioi-

maan omaa toi-

mintaansa niissä 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monen-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Vuorovaikutusti- 

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan luku-

harrastustaan 

kielitaidon mu-

kaan sekä kartut-

tamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja kä-

sitevarantoaan. 

Sana- ja käsiteva-

ranto 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 innostaa oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä eri-

laisten tekstien 

ymmärtämistä ja 

tulkitsemista 

S2 Oppilas oppii ke-

hittämään eritte-

levää ja kriittistä 

lukutaitoa sekä 

ymmärtämään ja 

tulkitsemaan eri-

laisia tekstejä. 

Erittelevä ja kriit-

tinen lukutaito 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä 

tehtävän suorit-

tamiseksi mallin 

mukaan.  

 

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

lön ydinasiat ja 

harjoittelee tar-

kastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti.  

 

 

Oppilas osaa lu-

kea tekstejä käyt-

täen joitakin lu-

kutapoja sekä 

ymmärtää sisäl-

lön ydinasiat ja 

mielipiteen pe-

rusteluineen ja 

pystyy tekemään 

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisia 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee 
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jossakin määrin 

havaintoja kielen 

ja kuvien kei-

noista teksteissä. 

 

ja arvioi kriitti-

sesti myös itsel-

leen uudentyyp-

pisiä tekstejä. 

T4 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi ja elä-

mysten saa-

miseksi sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Taito hyödyntää 

tekstejä ja luku-

taitoa 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

 

Oppilas harjoitte-

lee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Tekstien tuotta-

minen ja ilmaisu 

Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen moni-

puolisia ilmai-

suja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa moni-

puolisia tilantee-

seen sopivia teks-

tejä käyttäen luo-

via ilmaisuja.  
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positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

T6 ohjata oppi-

lasta sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa  

S3 Oppilas oppii su-

juvoittamaan ja 

monipuolista-

maan kirjoittami-

sen taitoaan.  

 

Sujuva ja moni-

puolinen kirjoit-

tamisen taito 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen keskeisiä 

käytänteitä. 

T7 kannustaa op-

pilasta tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä 

 

 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa 

ottavia ja pohti-

via tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä saa-

men kielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntämään eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan kielel-

listä ja kulttuu-

rista identiteettiä 

sekä saamen kie-

len käyttöä, mer-

kitystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöja 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Kulttuuritietoi-

suuden kehitty-

minen  

  

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen taus-

tansa ominais-

piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran 

saamenkielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin sekä 

saamen kielen 

merkitystä ja saa-

men kielen ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti erikie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

T9 kannustaa op-

pilasta tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

S4 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

kielen erilaisia re-

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

Oppilas osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

Oppilas osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri 

rekistereitä, pu-

hutun ja kirjoite-

tun kielen eroja 

sekä kielen tilan-

teista käyttöä.  

 

Oppilas osaa 

tunnistaa ja käyt-

tää itsenäisesti 

kielen eri rekiste-

reitä sekä havain-

noida puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja ja kielen 
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kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla kielen eri 

rekistereitä. 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

saamen kielen 

keskeisistä ra-

kenteista ja ana-

lysoimaan niitä 

S4 Oppilas oppii sy-

ventämään tieto-

jaan äidinkielen 

keskeisistä ra-

kenteista. 

Keskeisten raken-

teiden tuntemus 

ja käyttö 

Oppilas osaa tun-

nistaa yksinker-

taisimpia saamen 

kielen rakenteita 

apukysymysten 

ja mallien avulla. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla joitakin 

saamen kielen 

keskeisiä raken-

teita tutuissa ym-

päristöissä. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti saamen kie-

len keskeisiä ra-

kenteita sekä 

käyttää niitä eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa hy-

vin saamen kie-

len keskeiset ra-

kenteet ja käyt-

tää niitä moni-

puolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa oppi-

lasta kehittä-

mään taitoa käyt-

tää saamen kieltä 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä 

 

 

S5 Oppilas oppii ke-

hittämään toimi-

vaa kaksi- ja mo-

nikielisyyttään ja 

taitoaan käyttää 

sitä monipuoli-

sesti tiedon-

haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä. 

Monipuolinen 

saamen kielen 

käyttö 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä tukena 

opiskelussa ja yk-

sinkertaisessa 

tiedonhaussa. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää itsenäi-

sesti saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas harjoitte-

lee lähteiden va-

lintaa, käyttöä ja 

luotettavuuden 

arviointia.  

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti saa-

men kieltä ja mo-

nikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tietojen 

käytettävyyttä ja 
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Oppilas erottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet. 

 

 

LIITE 2. Perusopetusta täydentävä romanikieli 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 7–9  

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 

hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas 

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän romanikielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt romanikielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuo-

siluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on romanikielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
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T1 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ro-

manikielellä sekä 

toimimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa ja arvioi-

maan omaa toi-

mintaansa niissä 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monikie-

lisissä ja -kulttuu-

risissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Suullinen ilmaisu 

ja vuorovaikutus-

taidot 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia kehittää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan ja 

monipuolistaa 

sana- ja ilmai-

suvarantoaan 

hyödyntäen sekä 

koulussa että 

muualla opittua 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja il-

maisuvaranto-

aan. 

Tekstien tulkin-

nan taito sekä 

sana- ja ilmai-

suvarannon laa-

juus 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 kannustaa op-

pilasta keskuste-

lemaan teks-

teistä erilaisissa 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

Teksteistä kes-

kustelu ja teksti-

lajien tuntemus 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

Oppilas osaa kes-

kustella teks-

teistä tutuissa 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-
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viestintäympäris-

töissä sekä sy-

ventämään teks-

tilajien tunte-

mustaan 

 

 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

viestintäympäris-

töissä ja tuntee 

joitakin tekstila-

jeja. 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä.  

 

Oppilas tuntee 

eri tekstilajeja. 

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T4 innostaa oppi-

lasta vahvista-

maan tekstien 

tuottamisen tai-

toa ja tuotta-

maan erilaisia 

tekstejä monime-

diaisissa oppimis-

ympäristöissä  

S3 Oppilas oppii su-

juvoittamaan ja 

monipuolista-

maan romanikie-

lisen tekstin tuot-

tamisen taitoaan.  

 

Tekstien tuotta-

minen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen keskeisiä 

käytänteitä. 
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T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Ilmaisu Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

 

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen moni-

puolisia ilmai-

suja. 

Oppilas osaa 

tuottaa moni-

puolisia tilantee-

seen sopivia teks-

tejä käyttäen luo-

via ilmaisuja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan romanikie-

liseen kirjallisuu-

teen ja mediaan, 

ymmärtämään 

omat mahdolli-

suutensa romani-

kielen säilyttä-

jänä sekä hyö-

dyntämään kaksi- 

tai monikielisyyt-

tään 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan roma-

nikielen käyttöä, 

sen merkitystä ja 

asemaa osana 

kaksi- tai moni-

kielisiä yhteisöjä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

Romanikielisen 

kirjallisuuden ja 

median tunte-

mus 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen taus-

tansa ominais-

piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran ro-

manikielistä me-

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin sekä 

romanikielen 

merkitystä ja ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää romaneja 

käsittelevää ja 

romanikielistä 

mediaa, kirjalli-

suutta ja kulttuu-

ritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti ro-
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diaa, kirjalli-

suutta ja kulttuu-

ritarjontaa. 

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

 

LIITE 3. Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli 
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PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI 
 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täy-

dentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai 

saame. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän mukaan voivat opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset oppilaat, jotka osallistuvat ulkomailla 

hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä 

herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kanssa sekä muiden 

aineiden opetuksen kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja 

yhteiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Lähtökohtana on oppilas aktiivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja 

muuta osaamista hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi koko koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.  

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus tukee ja rohkaisee oppilaita käyttämään omaa kiel-

tään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön 

omaksumista ja oppilaat oppivat viestimään koulun oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Oppilaiden omat valinnat, osallisuuden kokemukset sekä opitta-

vien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Kielen opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä.  

Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu kaikille niille kielille, joita opetetaan oppilaan omana äidinkielenä. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet 

ja sisällöt on määritelty koko perusopetuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista oppilaan oman äidinkielen opetusta varten. Opetuksen jär-

jestäjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja 

kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, erityttämisestä, tuesta ja oppilaan 

oppimisen arvioinnista. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma voi olla myös kielikohtainen. Kielikohtaisessa Opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet 

määritellään, sisällöt valitaan ja arviointikriteerit asetetaan huomioiden opetettavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä. Kielikohtaiset 

opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Perusopetuksessa saavutettu oppilaan osaaminen voi vaihdella kielittäin. 
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Oppilaan oman äidinkielen opetuksessa (MAI-opetus) noudatetaan soveltuvin osin äidinkieli- ja kirjallisuus oppimäärien mukaisia kuvauksia oppiaineen 
tehtävästä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, eriyttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen arvioinnista.  
 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden oman äidinkielen taitoa kunkin kielitaidon mukaisesti. Oppilaat tutustuvat 

erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde omakieliseen kirjallisuuteen ja kerto-

mus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden osaamistaan sekä hyödyntävät kieli-

tietoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus omaa äidinkieltä kohtaan vah-

vistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat omaksuvat tiedonhaluisen ja itseohjautuvan tavan opiskella äidinkieltään ja sy-

ventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taitojaan monipuolisesti. Oppilaat omaksuvat keinoja kehittää kielitaitoaan myös perusopetuksen 

päätyttyä. Oppilaat syventävät opiskelumotivaatiotaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa. 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia erilai-

sissa vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa 

toimintaansa niissä 

S1 L1, L2 

Tekstien tulkitseminen   

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuhar-

rastustaan kielitaidon mukaan 

S2 L2, L5, L7 
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T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja 

kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmär-

tämistä ja tulkitsemista 

S2 L2, L4, L5 

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyttää 

tekstejä ja lukutaitoaan tiedon hankkimiseksi, elä-

mysten saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä 

erilaisissa viestintäympäristöissä  

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään 

omaa ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta vahvista-

maan positiivista suhtautumista kirjoittamiseen 

S3 L2, L5 

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja monipuolis-

tamaan kirjoittamisen taitoa sekä syventämään 

tekstilajien tuntemusta  

S3 L1, L2 

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, ku-

vaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

S3 L1, L2, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuu-

rista identiteettiä sekä äidinkielen käyttöä, merki-

tystä ja asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä 

hyödyntämään erikielistä mediaa ja kulttuuritar-

jontaa 

S4 L1, L2, L7 

kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia 

rekistereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä kielen käyttöä eri tilanteissa 

S4 L2, L4 

T9 ohjata oppilasta syventämään tietojaan äidin-

kielen keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä 

S4 L2, L4, L5 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   
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T10 auttaa oppilasta kehittämään taitoa käyttää äi-

dinkieltään tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri 

oppiaineissa ja ympäristöissä 

S5  L1, L4, L6 

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. 

Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat 

tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuo-

siluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön tapahtumista, harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipi-

teiden ilmaisemista, vertaillaan eri kieliyhteisöjen vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä omakielisen 

ympäristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta omakielisiin teksteihin hyödyntämällä oppilaiden ehdottamia tekstejä. Laajennetaan lukemi-

sen kohteita ja ohjataan käyttämään erilaisia lähteitä omakielisten tekstien löytämiseksi. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan läh-

teiden luotettavuuden arviointia. Tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuksia ja tulkintoja teksteistä erilaisissa viestintäympä-

ristöissä. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa ottavien, pohtivien ja ohjaavien tekstien tuottamista erilaisia tarkoituksia varten sekä 

syvennetään kirjoittamisprosessin vaiheiden hallintaa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Syvennetään oman kielen oikeinkirjoituksen erityis-

piirteiden tuntemusta ja niiden hallintaa omassa tekstissä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten ja sävyjen vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan teks-

tejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan omakieliseen mediaan ja kulttuuritarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. 

Syvennetään oman äidinkielen keskeisten rakenteiden ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan tietoa myös Suomen 

kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. 
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsitteiden ja tekstikäytänteiden tuntemusta. Laajennetaan omakielisen tiedonhaun 

käyttöä kaiken oppimisen tukena. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 7–9  

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten 

hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas 

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, 

mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden ja 

kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikom-

man suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta edistämään 

taitoa toimia eri-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monen-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

Vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 
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ja arvioimaan 

omaa toimin-

taansa niissä 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan luku-

harrastustaan 

kielitaidon mu-

kaan 

S2 Oppilas tuntee 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Tekstimaailman 

ja lukuharrastuk-

sen monipuolis- 

tuminen 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia yk-

sinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 innostaa oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä eri-

laisten tekstien 

ymmärtämistä ja 

tulkitsemista 

S2 Oppilas kehittää 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä ymmär-

tää ja tulkitsee 

erilaisia tekstejä. 

Erittelevä ja kriit-

tinen lukutaito 

sekä tekstien ym-

märtäminen ja 

tulkitseminen 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä 

tehtävän suorit-

tamiseksi mallin 

mukaan.  

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

lön ydinasiat ja 

harjoittelee tar-

kastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti.  

 

Oppilas osaa tar-

kastella tekstejä 

kriittisesti käyt-

täen joitakin 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita. 

 

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisia 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee 

ja arvioi kriitti-

sesti myös itsel-

leen uudentyyp-

pisiä tekstejä. 
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T4 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi, elämys-

ten saamiseksi 

sekä keskustele-

maan teksteistä 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

 

S2 Oppilas vahvistaa 

taitoaan pohtia 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustella teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Taito hyödyntää 

tekstejä ja luku-

taitoa sekä taito 

keskustella teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris- 

töissä 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

 

Oppilas harjoitte-

lee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Tekstien tuotta-

minen ja ilmaisu 

Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

mallien avulla 

tekstiä käyttäen 

itselleen tuttuja 

ilmaisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

myös pidempiä 

tekstejä käyttäen 

monipuolisia il-

maisuja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

monipuolisia ti-

lanteeseen sopi-

via tekstejä käyt-

täen luovia ilmai-

suja.  
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T6 ohjata oppi-

lasta sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa sekä syventä-

mään tekstilajien 

tuntemusta  

S3 Oppilas sujuvoit-

taa ja monipuo-

listaa kirjoittami-

sen taitoaan ja 

oman äidinkie-

lensä kirjoitusjär-

jestelmän hallin-

taa.  

 

Sujuva ja moni-

puolinen kirjoit-

tamisen taito, 

ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len peruskäytän-

teitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen peruskäy-

tänteitä. 

 

T7 kannustaa op-

pilasta tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä 

 

S3 Oppilas rohkais-

tuu tuottamaan 

kertovia, kuvaa-

via, ohjaavia,  

kantaa ottavia ja 

pohtivia tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
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T8 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntämään eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa 

S4 Oppilas pohtii 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntää omakie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

Kieli- ja kulttuuri-

tietoisuuden ke-

hittyminen 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

oman kielellisen 

ja kulttuurisen 

taustansa omi-

naispiirteitä.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran 

omakielistä me-

diaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin, 

myös Suomeen ja 

suomalaiseen 

kulttuuriin. 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteettinsä 

sekä äidinkielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää omakie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti oma-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

T9 kannustaa op-

pilasta tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa 

S4 Oppilas tunnistaa 

kielen erilaisia re-

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

Oppilas osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Oppilas osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri 

rekistereitä, pu-

hutun ja kirjoite-

tun kielen eroja 

sekä kielen tilan-

teista käyttöä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

Oppilas osaa tun-

nistaa ja käyttää 

itsenäisesti kie-

len eri rekiste-

reitä, puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 
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avulla kielen eri 

rekistereitä. 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

äidinkielen kes-

keisistä raken-

teista ja analysoi-

maan niitä 

S4 Oppilas syventää 

tietojaan äidin-

kielen keskeisistä 

rakenteista. 

Keskeisten raken-

teiden tuntemus 

ja käyttö 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisimpia äidin-

kielensä raken-

teita apukysy-

mysten ja mallien 

avulla. 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla joi-

takin äidinkie-

lensä keskeisiä 

rakenteita ja 

käyttää niitä tu-

tuissa ympäris-

töissä. 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla ja 

itsenäisesti oman 

äidinkielensä kes-

keiset rakenteet 

ja osaa käyttää 

niitä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä.  

Oppilas tuntee 

hyvin äidinkie-

lensä keskeiset 

rakenteet ja osaa 

käyttää niitä mo-

nipuolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa oppi-

lasta kehittä-

mään taitoa käyt-

tää äidinkieltään 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä 

 

S5 Oppilas kehittää 

toimivaa kaksi- ja 

monikielisyyttään 

ja taitoaan käyt-

tää sitä monipuo-

lisesti tiedon-

haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä te-

kijänoikeuksia 

noudattaen. 

 

Omakielinen ja 

monikielinen tie-

donhaku ja tie-

donkäsittely 

tieto- ja viestin-

tätekniikkaa hyö-

dyntämällä 

Oppilas harjoitte-

lee käyttämään 

äidinkieltään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Oppilas osaa ha-

kea tietoa tavan-

omaisista läh-

teistä mallien 

avulla. 

Oppilas käyttää 

mallien avulla äi-

dinkieltään ja 

monikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan. 

 

Oppilas osaa 

käyttää itsenäi-

sesti äidinkiel-

tään ja monikieli-

syyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas harjoitte-

lee lähteiden va-

lintaa, käyttöä ja 

luotettavuuden 

arviointia.  

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti äidin-

kieltään ja moni-

kielisyyttään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet. 
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Oppilas erottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

 

 

 

TODISTUKSET 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opiskelusta. Todistukseen merkitään 

opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle annetaan erillinen osallistumisto-

distus. 

 

 
 
Oppilaan oman äidinkielen opetuksessa käytetään omia osallistumistodistuspohjia. Arviointi on sanallinen kaikilla vuosiluokilla. Osallistumistodistus laite-
taan lukuvuositodistuksen liitteeksi.  
 

 


