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1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 
Yli-Maarian koulun tuntijako (1.8.2018 alkaen)  

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

äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4 3 3 4 42 

A1-kieli10 1 1 2 2 3 2 2 2 3 16+2 

B1-kieli   2 2 1 1 6 

matematiikka 3+1 3+1 3+1 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2 2 2 3 3 2  14 

biologia, maantieto1   2 2 3 7 

fysiikka, kemia 2   2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 
31 

uskonto, ET 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

historia ja yhteisk. 3   1 2 2 2 2 3 12 

musiikki 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

kuvataide 1 1 1 1 1 2 2   9 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

tai- ja tai val. tunnit 4  2     2 2 6 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus 5   0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet 6   1 1 1  3+1 3 9 

valinnainen B2-kieli 7       2 2 0 

minimituntimäärät 20 20 22 24 25 25 29 29 30 224 

koulun lisätunnit 8 3 1 228 

tunteja yhteensä * 
(koulu täyttää) 

21 21        228 

vapaaehto. A2-kieli 9    2 2 2 2 2 2 12 

 

* Koulu lisää kunnan tuntijakotaulukkoon oppiaineen ja vuosiluokan kohdalle koulun päättämän lisätunnin 

(esim. + 1).  

1Biologiaa (ja vastaavasti maantietoa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvt; 1 vvt; 1,5 vvt. 

2Fysiikkaa (ja vastaavasti kemiaa) opetetaan 7.-9. vuosiluokilla 1 vvt; 1,5 vvt; 1 vvt. 



3Yhteiskuntaoppia opetetaan 4. ja 6. vuosiluokalla 1 vvh ja 9. vuosiluokalla 3 vvt. Vastaavasti historiaa opetetaan 

5., 7. ja 8. vuosiluokilla 2 vvh ja 6. vuosiluokalla 1 vvh. 

4Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttötavasta päättää koulu opetussuunnitelman perusteiden lu-

vussa 12.1 kuvatulla tavalla. Näiden oppiaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt kuvataan koulun ope-

tussuunnitelmassa. 

5Ohjaus kuuluu kaikille oppilaille luokka-asteesta riippumatta. Oppilaanohjausta opetetaan erillisenä oppiaineena 

jokaisella vuosiluokalla 7-9. 

6Valinnaisaineista: 

•Koulu päättää, mitä valinnaisaineita se tarjoaa. Valintamahdollisuuksia tulee olla vähintään kaksi. 

•Opetusryhmät on mahdollista muodostaa yli vuosiluokkarajojen. 

•Muun opetuksen yhteydessä suositellaan yhteisöllisten opetusmenetelmien mahdollistamiseksi vähintään 12 

oppilaan ryhmiä. 

•Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt kuvataan koulun opetussuunnitelmassa tai luku-

vuosisuunnitelmassa. 

Yli-Maarian koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan vuosittain 4-6 -luokille tarjottavat valinnaiset aineet. 

7B2-kieltä opiskellaan valinnaisena aineena. Mikäli oppilas valitsee sekä A2- että B2-kielen, tuntijako tulee ylittää 

siltä osin, kuin luokka-asteen valinnaistunnit eivät riitä molempiin kieliin. 

8Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt. 

Yli-Maarian koulussa vuosiluokkien 1-6 kolme lisätuntia käytetään seuraavasti: 1. lk matematiikka 1 vvh, 2. lk 

matematiikka 1 vvh ja 3.lk matematiikka 1 vvh. Lisätunneilla syvennetään yhteisenä oppiaineena opetettavan 

matematiikan vuosiluokkaisia tavoitteita ja sisältöjä. Ne arvioidaan osana tätä opetusta eikä niistä tule erillistä 

arviota todistukseen. Vuosiluokkien 7-9 lisätunti on sijoitettu 8. luokan valinnaisiin aineisiin.  

9 Vapaaehtoisten A2-kielten tunnit ovat muun tuntijaon ylittäviä tunteja vuosiluokilla 4-7. Vuosiluokilla 8-9 A2-

kielet voidaan opettaa joko valinnaisaineen asemesta tai poikkeuksellisesti yhteisen tuntijaon ylittävinä. B2-latina 

rinnastetaan tässä suhteessa A2-kieliin. Poikkeuksen muihin A2-kieliin muodostaa A2-ruotsi, jota opetetaan vuosi-

luokilla 4-5 vähimmäistuntijaon ylittävänä, vuosiluokilla 6-9 ensisijaisesti B1-ruotsin asemesta ja vasta toissijaisesti 

valinnaisaineena tai poikkeuksellisesti tuntijaon ylittävänä opetuksena (vuosiluokilla 8-9). 

10A1-kielen varhennus 1.-vuosiluokilla 1 vvt alkaen 1.8.2019, 2.-vuosiluokilla 1 vvt 1.8.2020 alkaen. 

 

Opetuksen järjestämiseen liittyvät muut ratkaisut 

Tämä asiakirjan lopusta löytyvät seuraavat dokumentit: 

Yli-Maarian koulun ohjaussuunnitelma (Liite 1)  

Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi (Liite 2)  

 

 



4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

Yli-Maarian koulun kuvaus yhdessä suunnittelemisen periaatteista: 

 

Yhteissuunnittelun tavoitteena on tukea opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita, edistää koulun yhteisölli-

syyttä ja oppilaiden hyvinvointia sekä kehittää koulun toimintakulttuuria ja käytänteitä.  

Yhteissuunnittelu toteutuu vaihtelevin ryhmittelyin, ja ryhmät muodostetaan aiheen mukaisesti. Koko kouluyhtei-

sön yhteissuunnitteluaikaan kuuluvat mm. säännölliset kokoukset ja virkaehtosopimuksiin kuuluvat koulutuspäivät. 

Aiheenmukaisesti koottuja ryhmiä ovat mm. koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR), monialaiset 

asiantuntijaryhmät (MAR), siirtymävaiheen palaverit, luokka-astetiimit, aine- ja solutiimit. 

Luokka-astepalavereissa LuAste-tiimi suunnittelee mm. luokkatuntien (Lutu-tunti) sisältöjä ko. ikäluokalle sopivaksi, 

valmistelee Kiva-koulu –tunteja (luokka-asteet 1, 5. ja 7. lk), suunnittelee monialaisia oppimiskokonaisuuksia 

(MOK), sopii luokka-astekohtaisista yhteisistä käytänteistä ja valmistelee vanhempainiltaohjelmaa.  

Ainetiimit/solutiimit suunnittelevat mm.  joustavia opetusryhmittelyjä, eriyttävää opetusta ja yhteisopettajuuden 

toteuttamista sekä vertikaalista oppiainekohtaista yhteistyötä eri luokka-asteiden välillä.  

Koko opetushenkilöstön, aine- ja solutiimien sekä luokka-astetiimien yhteissuunnitteluun sovitaan säännöllinen yh-

teissuunnitteluaika lukuvuosittain. Lisäksi varataan yhteissuunnitteluaikaa vaihtuville, joustavasti muodostettaville 

tiimeille.  

 

Oppilaiden on mahdollista osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja sen kehittämiseen lutu-tunneilla ja oppi-

laskunnassa.   

 

Vuotuiset vanhempainillat sekä vanhempainyhdistys antavat huoltajille mahdollisuuden osallistua koulun toimin-

nan suunnitteluun ja kehittämiseen. Huoltajat saavat tietoa opetussuunnitelmasta ja koulun toiminnasta vanhem-

painilloissa, luokanopettajan/luokanohjaajan tapaamisissa, tiedotteissa ja koulun kotisivuilta.  

 

Luokan sisäisestä tiedottamisesta vastaavat luokan puheenjohtaja/sihteeri luokanopettajan/-ohjaajan opastamina. 

 

 

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

Yli-Maarian koulun kuvaus luokkatuntien (LUTU-tunnit) järjestämisen periaatteista: 

Luokkatunneilla (lutu) jokaiselle koululaiselle tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa luokkayhteisön toimintaan sekä ot-

taa kantaa häntä koskeviin koulun asioihin. Luokkatunnit pidetään kerran kuukaudessa koulupäivän aikana. Niiden 

tarkemmat ajankohdat ja sisällöt kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Luokkatunneilla voidaan käsitellä op-

pilaiden, oppilaskunnan hallituksen, tukioppilaiden, vanhempainyhdistyksen, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän 

(KOR) tai koulun henkilökunnan esille nostamia asioita. Luokkatuntien pitämisestä vastaavat vuosiluokilla 1-6 luo-

kanopettaja ja vuosiluokilla 7-9 luokanohjaaja. 

 

 



Yli-Maarian koulun kuvaus yhteistyöstä:  

Koulumme toimintakulttuuri edistää yhteistyötä eri-ikäisten oppilaiden kesken kummi- ja kerhotoiminnassa sekä 

siirtymävaiheen yhteistyössä. Aikuisten välisessä yhteistyössä korostuu koulun koko henkilökunnan yhteistyö. Yh-

teistyötä tehdään lisäksi oppilashuollon, sosiaalitoimen, poliisin, nuoriso- ja kirjastotoimen, hyvinvointi- ja tervey-

denhuollon, varhaiskasvatuksen sekä vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Alueen lapsiperheiden varhainen tuki varmistetaan Yli-Maaria-Paattinen-Jäkärlä alueellisessa KOR –foorumissa. 

Ryhmä koostuu monialaisesta asiantuntijaverkostosta. 

Opettajakunnan yhteistyö painottuu tiimityöskentelyyn. Siirtymävaiheyhteistyötä tehdään esiopetuksen ja al-

kuopetuksen, toisen ja kolmannen luokan sekä kuudennen ja seitsemännen luokan välillä. 

Oppilaille opetetaan tiimityötaitoja joustavasti muodostettavissa opetusryhmissä sekä eri-ikäisistä oppilaista muo-

dostetuissa ryhmissä. Esimerkkinä mainittakoon monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK), tuentarpeen mukaan 

kootut ryhmät, oppilaskunta- ja kummiluokkatoiminta.  

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään opetuksessa pohjois-Turun koulujen yhdessä luoman Digipolun mukai-

sesti. Yli-Maarian, Jäkärlän ja Paattisten koulujen yhteinen digipolku on suunnitelma siitä, miten opetussuunnitel-

man edellyttämiä TVT-taitoja koulussa opetetaan ja harjoitellaan luokka-asteilla 1-9. Digipolkuun pääsee linkistä  

Digipolku (JÄK PAA YMA) 

Koulun toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja yhteistyötä sekä niiden tavoitteita ja toteutusta arvioidaan ja 

tarkastellaan eri mittarein. 

 

 

5.2 Yhteistyö  

Yli-Maarian koulun kuvaukset kodin ja koulun yhteistyöstä: 

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kasvu- ja oppimisympäristö kai-

kille koulumme oppilaille. Yhteistyömuotoja ovat vanhempainillat, kehityskeskustelut huoltajien ja oppilaiden 

kanssa, Wilman käyttö sekä Kodin ja koulun -päivä. Koulun edustaja osallistuu kuukausittain pidettävään Yli-Maa-

rian koulu ja päiväkoti ry:n kokouksiin. Lisäksi vanhempainyhdistyksen edustaja kutsutaan tarvittaessa KOR-ko-

kouksiin. 

 

Yli-Maarian koulun kuvaus siirtymävaiheen yhteistyöstä:  

Siirtymävaihe esiopetuksesta 1. luokalle: 

Alkukasvatuksessa tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö esiopetuksen kanssa, mikä mahdollistaa sujuvan ja 

turvallisen nivelvaiheen siirtymän oppilaalle. Tavoitteena on, että yhteisen toiminnan kautta oppilaat ja henkilö-

kunta tutustuvat toisiinsa sekä toistensa toimintaympäristöihin. Tavoitteena on, että tuleva ensimmäisen luokan 

opettaja sekä erityisopettaja tutustuvat mahdollisuuksien mukaan tuleviin oppilaisiin jo kevään aikana. 

Tuleville ykkösluokkalaisille ja heidän perheilleen järjestetään keväällä tutustumispäivä ja syksyllä huoltajille van-

hempainilta. 

Koulussa järjestetään myös opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtämiseen liittyvät pala-

verit (oppilaanohjaaja, erityisopettaja, luokanopettaja/ohjaaja)   

 

https://blog.edu.turku.fi/ylimaaria/files/2019/08/Digipolku-J%C3%84K-PAA-YMA.pdf


Ensimmäisellä luokalla oppilaat saavat koulun viidennen tai kuudennen luokan oppilaistaan itselleen kummioppi-

laat.  

 

Esiopetuksen lisäksi alkuopetus tekee yhteistyötä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa tiedottamalla ja keskustele-

malla yhteisistä toimintatavoista. 

 

Siirtymävaihe 6. luokalta 7. luokalle:  

 yläkouluesittely 6. luokan oppilaille ja huoltajille   

 opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtämiseen liittyvät palaverit (oppilaanoh-

jaaja, erityisopettaja, luokanopettaja/ohjaaja)  

 yläkouluun tutustumispäivä (päivä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tukioppilaiden kanssa)  

 ryhmäytymispäivä 7. luokan alussa (päivä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tukioppilaiden kanssa)  

Siirtymävaiheet kuvataan tarkemmin koulun lukuvuosisuunnitelmassa.  

 

 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Yli-Maarian koulun käytänteet: 

Syyslukukauden alussa kerrataan oppilaiden kanssa koulun järjestyssäännöt. Kasvatuskeskusteluista ja kurinpidol-

listen keinojen käytöstä, koulun järjestyssäännöistä ja kurinpitoa käsittelevästä lainsäädännöstä tiedotetaan Wil-

massa. Järjestyssääntöjen toimivuutta arvioidaan opettaja-, oppilaskunta- ja KOR-kokouksissa.  

 

 

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  

Yli-Maarian koulun kuvaus opintojen aikaisesta arvioinnista: 

Formatiivinen arviointi 

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Palautteen tulee auttaa oppilasta ymmärtä-

mään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa tavoitteisiin sekä se, miten voi paran-

taa omaa suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Huoltajille annetaan lukuvuoden aikana 

tietoa oppilaan opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Formatiivinen arviointi tehdään suh-

teessa opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja niiden pohjalta paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosi-

luokittain tarkennettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.  

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsear-

vioinnin sekä vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta 

oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. 

Summatiivinen arviointi 

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuun-

nitelmassa oppiaineittain oppiaineille asetetut tavoitteet. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan kuitenkin 

myös lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Summatiivi-



nen arviointi tehdään suhteessa opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja niiden pohjalta paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin tavoitteisiin. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on sum-

matiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta. Summatiivisen arvioinnin tekee oppilasta 

opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Summatiiviseen arviointiin vaikuttavien näyttö-

jen arviointi tulee dokumentoida. 

Lukuvuositodistus sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna 

saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Sanallinen arviointi on käytössä luokka-as-

teilla 1-3 ja numeroarvostelu luokka-asteilla 4-9. 

 Tarkemmat kuvaukset vuosiluokkien ja/tai oppiaineiden arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteista (miksi, 

mitä, miten ja milloin arvioidaan) tiedotetaan lukuvuoden aikana oppilaille ja huoltajille. 

 

 

6.5 Käyttäytymisen arviointi 

Yli-Maarian koulun kuvaus käyttäytymisen arvioinnista: 

Arvioinnin tulee olla oppilaan ikätaso ja edellytykset huomioivaa. Oppilaan ja huoltajien on oltava tietoi-

sia käytösarvioinnin kriteereistä. Käytöksen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat. 

Kriteeristö on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 

1. Ihmiset ja ympäristö: Oppilas ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön. 

2. Työn arvostus: Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä. 

3. Säännöt ja työrauha: Oppilas noudattaa sääntöjä ja pitää yllä työrauhaa. 

4. Käytöstavat: Oppilas käyttäytyy tilanteen edellyttämällä tavalla. 

5. Rangaistukset: Oppilasta joudutaan rankaisemaan. 

 

Taulukon kriteeristöstä voidaan myöntää perusteltuja, tapauskohtaisia poikkeuksia. Jos oppilas käyttäy-

tyy erityisen esimerkillisesti ja humaanisti ja hänellä on rakentava ote kouluyhteisöön, tämä voi kompen-

soida puutteita jollakin osa-alueella. Epärehellinen toiminta, kiusaaminen, nimittely, käytösrangaistukset, 

piittaamaton toiminta työ- ja elinympäristöä kohtaan, työrauhan rikkominen sekä luvattomat poissaolot 

laskevat arvosanaa. Tahallinen toiminta, toistuvuus ja yllyttäminen ovat erityisen raskauttavia tekijöitä. 

Käyttäytymisarvosanojen kriteerit: 

10 erinomainen 1. Toimii oma-aloitteisesti esimerkillisesti toisten ja ympäristön huomioonottami-

sessa.  

2. Arvostaa ja kunnioittaa omaa ja toisten työtä. 

3. Pitää aktiivisesti yllä työrauhaa, auttaa toisia, noudattaa hyviä tapoja ja koulun 

sääntöjä. 

4. Käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan. 

5. Ei rangaistuksia. 



9 kiitettävä 1. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön. 

2. Arvostaa omaa ja toisen työtä. 

3. Ylläpitää työrauhaa, toimii auttavaisesti ja noudattaa hyviä tapoja ja yhteisiä 

sääntöjä. 

4. Käyttäytyy kohteliaasti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan. 

5. Ei rangaistuksia. 

8 hyvä 1. Suhtautuu koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön pääsääntöisesti myönteisesti. 

2. Osaa arvostaa omaa ja toisen työtä. 

3. Antaa toisille työrauhan. 

4. Noudattaa yleensä hyviä tapoja ja koulun sääntöjä, ja on harvoissa ongelmatilan-

teissa lievin huomautuksin ja helposti ojennettavissa. 

5. Ei rangaistuksia huonosta käyttäytymisestä. 

7 tyydyttävä 1. Suhtautuu koulunkäyntiin ja sääntöihin joskus välinpitämättömästi, yksi satunnai-

nen luvaton poissaolokin saattaa lukukauden aikana olla. 

2. Suhtautuu toisinaan tehtäviinsä ja yhteiseen omaisuuteen välinpitämättömästi. 

3. Häiritsee joskus toisten työskentelyä. 

4. Kielenkäytössä ja muussa käyttäytymisessä on huomauttamista. On kuitenkin 

pääsääntöisesti melko lievin keinoin ojennettavissa ja ymmärtää olla pahoillaan 

huonosta käytöksestään.  

5. On saanut joitakin rangaistuksia. 

 6 kohtalainen 1. Suhtautuu koulunkäyntiin ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti, luvattomia 

poissaoloja enemmän kuin yksi. 

2. Laiminlyö usein tehtäviään, suhtautuu yhteiseen omaisuuteen toistuvasti välinpi-

tämättömästi. 

3. Häiritsee usein toisten työskentelyä, mahdollisesti yllyttää muita huonoon käyt-

täytymiseen. 

4. Vaatii usein huomauttamista huonosta kielenkäytöstä ja käyttäytymisestä. On 

kuitenkin pääsääntöisesti huomautuksin ja keskustellen ojennettavissa.    

5. On saanut useita rangaistuksia tai rangaistuksen väkivaltaisesta käyttäytymisestä. 

 5 välttävä 1. Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä 

kohtaan, runsaasti luvattomia poissaoloja. 

2. Ei arvosta omaa eikä toisten työtä. 

3. Häiritsee jatkuvasti toisten työrauhaa. 



4. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti, yllyttää muita huonoon käyttäyty-

miseen, harjoittaa ilkivaltaa. Ei ole yleensä huomautuksin tai keskustellen ojennet-

tavissa vaan vaatii lähes aina esimerkiksi tilanteesta poistamisen ja jälki-istunnon 

kaltaisia toimenpiteitä. 

5. On saanut useita rangaistuksia. 

 4 hylätty Ei sopeudu kouluyhteisöön. 

Ei ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin ojennettavissa. 

On käytöksellään vaaraksi kouluyhteisön jäsenille. 

 

 

 

 

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan  

Yli-Maarian koulun kuvaus opinnoissa etenemisestä perusopetuksen aikana: 

Kun ennakoidaan, että oppilas ei saa suoritettua hyväksytysti vuosiluokan oppimäärää, luokan- tai aineenopettaja 

aloittaa yhteistyön huoltajien kanssa heti kevätlukukauden alkaessa. Tällöin suunnitellaan tukitoimenpiteet kolmi-

portaisen tuen mallin mukaan. 

Oppilaalle annetaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan esim. suullisesti, toiminnallisesti sekä kir-

jallisesti. 

 

 

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 

Yli-Maarian koulun kuvaukset Taide- ja taitoaineiden ja valinnaisten aineiden koulun valinnaisaineiden 

arvioinnista: 

 

Valinnaisaineet kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 

 

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi 

 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoainei-

den oppimäärää ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Taide- ja taitoaineiden päättöarvosanoja 

muodostettaessa käytetään näihin oppiaineisiin määriteltyjä valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteereitä. 

Oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä 

opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei tule eril-

listä arviota todistuksiin. Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun kunkin taide- ja taitoaineen koko 

oppimäärä, (sisältäen myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit) on opiskeltu. Päättöto-

distukseen merkitään oppilaan suorittama tuntimäärä. 

 

 



Valinnaisten aineiden arviointi päättötodistuksessa 

 

Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja arvo-

sana. Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään ”hyväksytty”. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin 

liittyvät oppilaan suorittamat syventävät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen kyseisen oppi-

aineen alle.  

 

Valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen, merkitään todistukseen otsikon 

”Soveltavat valinnaiset aineet” alle. Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, merkitään päättö-

todistukseen kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle numeroarvosana tai ”osallistunut”, ja uudesta ”hy-

väksytty” tai numeroarvosana riippuen vuosiviikkotuntimäärästä. 

 

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen 

suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Syventävä valinnaisaine voi myös korottaa yhteisenä 

oppiaineena opetetun, jo aikaisemmin päättyneen oppiaineen arvosanaa päättötodistuksessa. 

 

 

6.11.3 Välitodistus 

Yli-Maarian koulun kuvaus väliarvioinnin ajankohdasta ja muodosta  
 

Ensimmäisellä vuosiluokalla on dokumentoitu arviointikeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken mar-

ras-tammikuun välisenä aikana. Se korvaa kirjallisen välitodistuksen. 

Toisella vuosiluokalla annetaan sanallinen välitodistus lukuvuoden puolivälissä. Kevätlukukaudella luokanopettaja 

käy arviointi- ja kehityskeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa (siirtymävaihekeskustelu).  

Kolmannella vuosiluokalla on dokumentoitu arviointikeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken marras- 

tammikuun välisenä aikana. Se korvaa kirjallisen välitodistuksen.  

Neljännellä, viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla annetaan numeerinen välitodistus lukuvuoden puolivälissä. 

Vuosiluokilla 7-9 annetaan numeerinen välitodistus lukuvuoden puolivälissä. 

 

Kun arviointikeskustelu käydään erityisen tai tehostetun tuen oppilaan kanssa, on erityisopettaja mukana arvioin-

tikeskusteluissa, mikäli luokanopettaja tai huoltaja sitä toivovat. 

Luokanopettaja käy 6. luokan aikana arviointi- ja kehityskeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa (siirty-

mävaihekeskustelu). 

Täydentävää sanallista arviointia voidaan antaa erillisenä liitteenä väli- ja lukuvuositodistuksen lisäksi.   

Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan arviointikeskustelujen ajankohdat ja muodot sekä välitodistuksen antamis-

päivä. 

 



7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Yli-Maarian koulun kuvaus huoltajien tiedottamisesta poissaoloihin liittyvistä käytänteistä: 

Koulu tiedottaa huoltajia oppilaiden poissaoloihin liittyvistä käytänteistä Wilmassa, vanhempainilloissa ja 

huoltajapalavereissa. 

Poissaoloja seurataan aktiivisesti ja ne kirjataan Wilmaan. Koulussa noudatetaan Koulupoissaoloihin puuttu-

minen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisy Turussa perusasteella –mallia (Liite 9). 

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää kirjallinen lupa. Loma-anomuskaavake löytyy Wilmasta. Luvan 

enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja ja muutoin koulun rehtori. Milloin lupaa ei 

ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta 

oppilaan opettajalle. Jokaisesta ilmoittamattomasta poissaolosta on laadittava Wilmaan tai muutoin kirjalli-

nen selvitys. Äkillisestä poissaolosta (esimerkiksi sairaus tai lääkärikäynti) on viipymättä ilmoitettava kou-

luun. Mikäli oppilaalla on selvittämätön poissaolo, tulee opettajan ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan mah-

dollisimman pian. 

 

 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Yli-Maarian koulun tiedonsiirtokäytäntö: 

Jos oppilas siirtyy perusopetuksen aikana tai sen jälkeen muun opetuksen järjestäjän opetukseen, uuteen 

kouluun tai oppilaitokseen, lähetetään sinne viimeisin voimassaoleva pedagoginen asiakirja. Yli-Maarian 

koulussa oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirrosta vastaa apulaisrehtori 

tai rehtori. 

 

 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

Yli-Maarian koulun kuvaukset siitä, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavan tuen muodoista ylei-

sesti sekä kotien kanssa tehtävästä yhteistyön muodoista ja periaatteista: 

Huoltajia tiedotetaan tuen kolmiportaisuudesta yleisesti koulun kotisivuilla, Wilmassa, vanhempainilloissa ja huol-

tajapalavereissa. 

Oppilaan tuen tarpeen ilmetessä tai tuen tason muuttuessa keskustellaan huoltajan kanssa erilaisista oppilaan tu-

kemiseen liittyvistä mahdollisuuksista. Opettaja, oppilas ja huoltaja laativat yhdessä suunnitelman tuen antami-

sesta ja sopivat tuen aikaisista yhteistyön ja viestinnän muodoista. 

Siirryttäessä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen tai takaisin yleiseen tukeen tehdään pedagoginen arvio, jonka 

lukitsee apulaisrehtori/rehtori. Tehostetusta tuesta siirryttäessä erityiseen tukeen tai takaisin tehostettuun tu-

keen tehdään pedagoginen selvitys, jonka lukitsee apulaisrehtori/rehtori. 

 

 



7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

Yli-Maarian koulun oppimissuunnitelman lukitsemis- ja arviointikäytäntö: 

Oppimissuunnitelman lukitsee luokilla 1−6 luokanopettaja ja luokilla 7−9 luokanohjaaja. Erityisopettaja 

varmistaa yhteistyössä luokanopettajan/luokanohjaajan kanssa, että lukitsija saa tarvittavat tiedot asia-

kirjaan liittyen.  

 

7.4 Erityinen tuki  

Yli-Maarian koulun erityisen tuen oppilaat opiskelevat integroituna yleisopetuksen ryhmissä yksilöllisin järjestelyin.  

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Erityisen tuen päätöksen Turun kaupungissa tekee erityispalvelupäällikkö pedagogisen selvityksen pohjalta. Kun 

päätös on tehty, laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Yli-

Maarian koulussa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan yhteistyössä 

opettajan, erityisopettajan, huoltajan ja oppilaan kanssa lukuvuodeksi kerrallaan. Asiakirjan lukitsee apulaisrehtori 

tai rehtori. Erityisopettaja varmistaa yhteistyössä luokanopettajan/luokanohjaajan kanssa, että lukitsija saa tarvit-

tavat tiedot asiakirjaan liittyen. 

 

 

7.5.1 Tukiopetus 

Yli-Maarian koulun kuvaukset tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja maahanmuuttajien tuetun opetuksen 

toimintamalleista, työnjaosta ja yhteistyöstä: 

Vastuu tukiopetuksesta on luokanopettajalla ja aineenopettajalla, mutta tukiopetusta voi antaa kuka tahansa 

koulun opettaja. Tukiopetusryhmiä muodostetaan joustavasti.  

Tukiopetus kirjataan Wilmaan sekä tuki-lehdelle että tuntimerkintöihin.  

Omakielistä opetusta voidaan antaa yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Omakielisen opetuksen 

ryhmiä voidaan muodostaa yli luokkarajojen ja tehdä tarvittaessa yhteistyössä lähikoulujen kanssa.  

MATU-opetusta järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Sitä voidaan järjestää samanaikaisopetuk-

sena, pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä erikseen annettavana tukiopetuksena. 

 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Yli-Maarian koulun kuvaukset osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamallista, työnjaosta ja yhteistyöstä: 

Yli-Maarian koulun osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan monipuolisesti kaikilla tuen tasoilla joustavin ryhmitte-

lyin pienryhmissä, samanaikaisopetuksena sekä yksilöopetuksena. Oppilaat saavat tukea erilaisiin oppimisen haas-

teisiin, kuten kielellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyviin vaikeuksiin, oppimisvaikeuksiin yksittäisissä oppiai-

neissa, opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä sekä motivaation vahvistamisessa. Osa-aikai-

nen erityisopetus toteutetaan Yli-Maarian koulussa suunnitelmallisesti. Sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan sään-

nöllisesti opettajien ja erityisopettajien välisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  



8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 

Yli-Maarian koulun koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)  

Kokoonpano:  

o kokouksen valmistelija/sihteeri, laatii kokousmuistiot ja toimii tiedottajana. 

o rehtori tai apulaisrehtori toimii puheenjohtajana 

o erityisopetuksen edustaja 

o oppilaanohjaaja 

o terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori ja tarvittaessa koululääkäri  

o opettajaedustaja ja tarvittaessa erityisvastuualueen opettaja (esim. alkuopetuksen yhdyshenkilö, turvalli-

suusvastaava, liikuntavastaava) ja/tai koulunkäyntiavustaja 

Tarvittaessa kokoukseen kutsutaan vanhempainyhdistyksen, oppilaskunnan tai muun yhteistyötahon edusta-

jia. Yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalitoimi, nuoriso- ja vapaa-aikatoimi, kirjastotoimi, järjestöt sekä aamu- ja 

iltapäiväkerhot. 

KOR kokoontuu joka toinen viikko (aika sovitaan lukuvuoden alussa).  

Huoltajille, oppilaille ja henkilökunnalle tiedotetaan Wilman kautta. Oppilaskunnan edustajat informoivat 

omaa luokkaansa. Opettajankokoukset ja kuulutukset toimivat myös viestintäkanavina. 

 

Toiminnan arviointi ja kehittäminen: 

Edistäessään kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta KOR ottaa huomioon seuraavia asioita: 

o laajoista terveystarkastuksista tehdyt yhteenvedot ja kouluterveyskyselyn tulokset 

o huoltajille ja oppilaille osoitettujen arviointikyselyjen tulokset 

o oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen ehdotukset kouluyhteisön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja ter-

veellisyyden edistämiseksi. 

o mielen hyvinvointi 

o koulupoissaolojen seuranta 

o kiusaamiskyselyt 

o päihdekasvatus 

o MOVE-mittaukset 

KOR:n toimintaa ohjaa koulukohtainen vuosikello. KOR arvioi toimintaansa ja kehittää sitä saadun palautteen 

mukaisesti.  

 

YLI-MAARIAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1. Noudatan koulun järjestyssääntöjä koulutyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.  

2. Olen vastuussa sääntöjen ja hyvien tapojen noudattamisesta koulualueella ja -aikana. Koulun ulkopuolinen 

toiminta esim. opintoretket lasketaan kouluajaksi. 

3. Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukanani ja kotitehtäväni asianmukaisesti suoritettuina.  

4. En tuo kouluun enkä pidä työpäivän aikana hallussa tupakkatuotteita, päihteitä, teräaseita, tulentekoväli-

neitä enkä muita vaaraa aiheuttavia välineitä.  



5. Annan muille työrauhan ja kielenkäyttöni on asiallista sekä kohteliasta.  

6. En hyväksy enkä osallistu minkäänlaiseen vaaran tuottamiseen tai kiusaamiseen, jotta jokainen voisi tun-

tea olonsa koulussa turvalliseksi.  

7. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitan opettajalle. Olen tietoinen 

vahingonkorvausvastuustani. 

8. Huolehdin omalta osaltani siitä, että koulun tilat ja koulualue säilyvät siisteinä ja viihtyisinä. 

9. Käytän kännykkääni ja muuta omaisuuttani kouluaikana opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vastaan 

itse kouluun tuomastani omaisuudesta.  

10. Koulualueelta poistuminen luvatta koulupäivän aikana on kielletty.  

11. Koulumatkoilla ja siirtymätilanteissa koulupäivän aikana noudatan opettajan ohjeita ja liikennesääntöjä. 

12. Koulussa ja koulumatkalla tapahtuneesta vahingoista, tapaturmasta tai kiusaamisesta ilmoitan ensi ti-

lassa opettajalle.  

 

Järjestyssääntöjä tukevat seuraavat liitteet:  

Liite 3. Yli-Maarian koulun täsmennykset tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemi-

seen ja käyttöön puuttumiseen 

Liite 4. Yli-Maarian koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

 

Järjestyssääntöjen lisäksi noudatan Yli-Maarian koulussa yhdessä sovittuja käytänteitä, jotka löytyvät Wilma-

tiedotteesta.  

 

Oppilaskunta hyväksyi opetussuunnitelman ja käytänteet 21.11.2017  

Yli-Maarian koulun rehtori on hyväksynyt järjestyssäännöt 21.11.2017 opettaja- ja oppilaskunnan kuulemisen 

jälkeen.  

 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

Yli- Maarian koulun kuvaus valinnaisten taide- ja taitoaineiden tuntien käytöstä ja näiden tavoitteista, sisällöstä 

ja arvioinnista: 

Yli-Maarian koulu tarjoaa kolmannelle vuosiluokalle kuvataidetta 2 vuosiviikkotuntia. Kuvataiteen valinnaiset tun-

nit syventävät kolmannen luokan kuvataiteen tavoitteita ja sisältöjä.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja on kaksi vuosiviikkotuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luo-

kalla. Oppilas valitsee kahdeksannen luokan valinnaiset tunnit seitsemännen luokan keväällä samaan aikaan mui-

den kahdeksannen luokan valinnaisaineiden valintojen kanssa. Yhdeksännen luokan osalta valinnat tehdään sa-

moin kahdeksannen luokan keväällä. 



Taide- ja taito aineiden valinnaisten tuntien kahdeksannen ja yhdeksännen luokan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

on kuvattu ko. aineiden kohdalla opetussuunnitelmassa. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaisilla tunneilla syvennetään yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoainei-

den (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) opetussuunnitelmassa olevia tavoitteita ja sisältöjä. Ne arvi-

oidaan osana näiden oppiaineiden opetusta eikä niistä tule erillistä arviota todistukseen. 

 

8. luokka  

MUSIIKKI 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (1+2 vvh) 

  

Tavoitteet 

8. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

T1 kannustaa oppilasta 

rakentavaan toimintaan 

musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen 

jäsenenä 

S1-

S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

 

Vahvistetaan soittotekniikoiden osaamista sekä yhteissoittotaitoja 

tavoitteellisesti.  

 

L2 

L7 

T2 ohjata oppilasta 

ylläpitämään äänen-

käyttö- 

ja laulutaitoaan sekä 

kehittämään niitä edel-

leen 

musisoivan ryhmän 

jäseninä 

S1-

S4 

Lauletaan monipuolisesti. 

 

Kerrataan äänenhuoltoasioita. 

Harjoitellaan mikrofonin käyttöä ja äänitetään laulamista. 

Lauletaan ja kehitetään omaa ääntä ryhmän jäsenenä ja yksin. 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen 

soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan 

keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin 

S1-

S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

 

Tutustutaan ja harjoitellaan yksittäisten instrumenttien hallintaa, 

erilaisia säestyskuvioita, komppeja ym. 

Harjoitellaan suunnittelemaan omia tai ryhmissä toteutettavia 

pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia tai liikeimprovisaatioita.  

Vahvistetaan musiikillisia taitoja ja harrastuneisuutta. 

L2 



T4 rohkaista oppilasta 

monipuoliseen 

musiikkiliikunnalliseen 

kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-

S4 

Tanssitaan. 

Käytetään omaa kehoa musiikin ilmaisuun improvisaation keinoin, 

yksin ja osana ryhmää. 

L2 

T5 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja musii-

kin 

elämykselliseen kuunte-

luun 

ja havainnointiin sekä 

ohjata häntä 

keskustelemaan 

havainnoistaan 

S1-

S4 

Kuunnellaan suomalaista kansanmusiikkia ja musiikkia muista 

kulttuureista. 

Analysoidaan musiikkivideoita ja elokuvamusiikkia. 

Tehdään mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä Turun alueen 

konserttitapahtumiin ja musiikkioppilaitoksiin. 

L2 

T7 ohjata oppilasta musii-

kin 

tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian 

luovaan ilmaisulliseen 

käyttöön sekä musiikin 

tekemisessä että osana 

monialaisia kokonaisuuk-

sia 

S1-

S4 

Tutustutaan musiikkiteknologiaan (esim. GarageBand). 

Tutustutaan ja käytetään käytettävissä olevia TVT-sovelluksia. 

Harjoitellaan koulun PA-välineistön käyttöä. 

Opetellaan kiinnittämään huomioita kuulon suojeluun.  

L1  

L2  

L5 

T8 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan musiikkia 

taiteenlajina ja 

ymmärtämään, miten 

musiikkia käytetään 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen eri 

kulttuureissa 

S1-

S4 

Tutustutaan suomalaiseen kansanmusiikkiin ja musiikkiin muissa 

kulttuureissa.  

Perehdytään musiikin ja median yhteyksiin.  

Opiskellaan musiikin historiaa. 

Opiskellaan ja tutkitaan tarinoita esitettävien kappaleiden takaa ja 

yhdistellään niitä vallitsevaan kulttuuriin.  

L2  

L4 



T9 rohkaista ja ohjata 

oppilasta keskustelemaan 

musiikista käyttäen 

musiikin käsitteitä ja 

terminologiaa 

S1-

S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin soiton ja laulun yhteydessä 

kiinteänä osana toimivaa ja soivaa kokonaisuutta. 

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. 

Harjoitellaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelytapaa.  

Harjoitellaan musiikkiesityksiä tavoitteellisesti ja valmistetaan 

niitä mahdollisia koulun tilaisuuksia varten. 

Pohditaan omia kykyjä ja niiden kehittymistä osana musiikin opis-

kelua.        

Pyritään rohkaisemaan omatoimiseen musiikin harrastamiseen.          

L1 

 

 

Valinnaisen musiikin tunnit ovat osa yhtenäisenä oppiaineena opetettavan musiikin opetusta ja ne arvioidaan 

osana tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen.  

 

9. luokka  

MUSIIKKI 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2vvh) 

 

Tavoitteet 

9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

T1 kannustaa oppilasta 

rakentavaan toimintaan 

musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen 

jäsenenä 

S1-

S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

 

Vahvistetaan soittotekniikoiden osaamista sekä yhteissoittotaitoja 

tavoitteellisesti. 

L2 

L7 



T2 ohjata oppilasta 

ylläpitämään äänen-

käyttö- 

ja laulutaitoaan sekä 

kehittämään niitä edel-

leen 

musisoivan ryhmän 

jäseninä 

S1-

S4 

Lauletaan monipuolisesti. 

 

Kerrataan äänenhuoltoasioita. 

Harjoitellaan mikrofonin käyttöä ja äänitetään laulamista. 

Lauletaan ja kehitetään omaa ääntä ryhmän jäsenenä ja yksin.  

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen 

soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan 

keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin 

S1-

S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

 

Syvennetään ja laajennetaan yksittäisten instrumenttien hallintaa, 

erilaisia säestyskuvioita, komppeja ym. monipuolista ohjelmistoa 

hyödyntäen.                        

Syvennetään yhteissoittotaitoja. 

Suunnitellaan omia tai ryhmissä toteutettavia pienimuotoisia sä-

vellyksiä, äänimaisemia tai liikeimprovisaatioita.  

Vahvistetaan musiikillisia taitoja ja harrastuneisuutta. 

L2 

T4 rohkaista oppilasta 

monipuoliseen 

musiikkiliikunnalliseen 

kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-

S4 

Tanssitaan. 

Harjoitellaan oman kehon käyttöä musiikin ilmaisuun improvisaa-

tion keinoin, yksin ja osana ryhmää. 

L2 

T5 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja musii-

kin 

elämykselliseen kuunte-

luun 

ja havainnointiin sekä 

ohjata häntä 

keskustelemaan 

havainnoistaan 

S1-

S4 

Kuunnellaan suomalaista kansanmusiikkia ja musiikkia muista 

kulttuureista. 

Analysoidaan musiikkivideoita ja elokuvamusiikkia.  

Tehdään mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä Turun alueen 

konserttitapahtumiin ja musiikkioppilaitoksiin. 

Laaditaan konserttiarvostelu konserttikäynnistä tai tallenteesta. 

L2 

T7 ohjata oppilasta musii-

kin 

S1-

S4 

Tutustutaan musiikkiteknologiaan (esim. GarageBand). 

 

L1  

L2  

L5 



tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian 

luovaan ilmaisulliseen 

käyttöön sekä musiikin 

tekemisessä että osana 

monialaisia kokonaisuuk-

sia 

Syvennetään käytettävissä olevien TVT-sovellusten käyttötaitoja. 

Samalla tehdään yhteisiä moniraitaäänityksiä. 

Syvennetään koulun PA-välineistön käyttötaitoja. 

Harjoitellaan koulun tilaisuuksien äänentoistosta vastaamista. 

Opetellaan kiinnittämään huomioita kuulon suojeluun.  

T8 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan musiikkia 

taiteenlajina ja 

ymmärtämään, miten 

musiikkia käytetään 

viestimiseen ja 

vaikuttamiseen eri 

kulttuureissa 

S1-

S4 

Tutustutaan suomalaiseen kansanmusiikkiin ja musiikkiin muissa 

kulttuureissa.  

Perehdytään musiikin ja median yhteyksiin.  

Opiskellaan musiikin historiaa. 

Tutkitaan tarinoita musiikin ja kappaleiden takaa.  

L2  

L4 

T9 rohkaista ja ohjata 

oppilasta keskustelemaan 

musiikista käyttäen 

musiikin käsitteitä ja 

terminologiaa 

S1-

S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. 

Tutustutaan konserttiarvosteluihin. 

Laaditaan konserttiarvostelu mahdollisesta konserttikäynnistä, 

muusta tapahtumasta tai tallenteesta.                        

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. 

Harjoitellaan ja vahvistetaan pitkäjänteisiä ja tavoitteellisia työs-

kentelytapoja. 

Pohditaan omatoimisuuden ja vastuunottamisen merkitystä yksin 

ja ryhmän jäsenenä toimiessa.  

Harjoitellaan musiikkiesityksiä tavoitteellisesti ja valmistetaan 

niitä koulun tilaisuuksia varten. 

Pohditaan omia kykyjä ja niiden kehittymistä osana musiikin opis-

kelua.        

Pyritään omatoimiseen musiikin harrastamisen jatkamiseen. 

L1 

 

 



 

 

Valinnaisen musiikin tunnit ovat osa yhtenäisenä oppiaineena opetettavan musiikin opetusta ja ne arvioidaan 

osana tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen.  

 

8. luokka  

KÄSITYÖ 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2vvh) 

  

Tavoitteet 

7. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan työs-

kentelyään sekä ideoi-

maan, tutkimaan ja ko-

keilemaan yritteliäästi  

 

harjaannuttaa oppilasta 

yhä itsenäisempään ja 

sujuvampaan työsken-

telyyn. 

S2-

S5 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

  

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perintei-

siä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

 

Harjoitellaan uusia ideointi-, suunnittelu- ja valmistustapoja sekä 

vahvistetaan aikaisemmin opittuja taitoja. 

 

Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  

  

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

L2 

L3 



 

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaalia sekä 

mietitään tuotteen elinkaarta. 

 

T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsityöhön 

omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita 

sekä toteuttamaan nii-

den perusteella koko-

nainen käsityöprosessi 

ja arvioimaan oppimis-

taan 

  

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

 

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

 

Tavoitellaan itseluottamuksen vahvistumista ja pyritään löytämään 

omimmat ratkaisut käsityölliseen ilmaisuun.       

                                          

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin ede-

tessä. 

 

Opitaan hyödyntämään itse saatua palautetta ja opitaan antamaan 

rakentavaa palautetta muille. 

  

Muotoilu: Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, 

nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteu-

tuksessa. 

  

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

L1 

 



Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

 

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

T3 opastaa oppilasta tu-

tustumaan ja käyttä-

mään monipuolisesti 

erilaisia työvälineitä, 

materiaaleja ja tarkoi-

tuksenmukaisia työta-

poja sekä kehittämään 

innovaatioita 

S1-

S5 

Innovointi: Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. 

  

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Harjoitellaan uusia tekniikoita ja työtapoja. 

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

 

Tutustutaan esim. e-tekstiileihin. 

  

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

 

Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  

  

L4 

L6 

 



Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia.  

  

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Tutustutaan koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin, hoito- ja huolto-

toimenpiteisiin.  

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään sujuvasti 

käsityön käsitteitä, 

merkkejä ja symboleja 

sekä vahvistamaan visu-

aalista, materiaalista ja 

teknologista ilmaisuaan   

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

 

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

  

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Suunnitellaan tuotteita omista lähtökohdista ja omien kiinnostus-

ten mukaan niin, että syntyy itselle merkityksellisiä kokemuksia.   

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

 

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

L2 

L4 

 



Opetellaan sujuvampaa työskentelyä useampien toistojen kautta. 

T5 ohjata oppilasta ha-

vainnoimaan, ennakoi-

maan ja reagoimaan 

työtilanteisiin liittyviin 

riskitekijöihin ja toimi-

maan turvallisesti käsi-

työprosessissa 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan 

sekä arvioidaan työn vaaroja ja riskejä osana käsityöprosessia. 

 

Työskennellään turvallisesti. 

 

L3 

L6 

 

T6 ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- ja 

viestintäteknologian 

mahdollisuuksia käsi-

työn suunnittelussa, val-

mistuksessa ja doku-

mentoinnissa, sekä yh-

teisöllisen tiedon tuot-

tamisessa ja jakami-

sessa 

S1-

S5 

Innovointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia pro-

sessin edetessä. 

 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

L5 

 

T7 ohjata oppilasta tun-

temaan käsityön, kä-

dentaitojen ja teknolo-

gisen kehityksen merki-

tys omassa elämässään, 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimi-

seen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaa-

lisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.  

 

L6 

 



yhteiskunnassa, yrittä-

jyydessä ja muussa työ-

elämässä 

Harjoitellaan vastuullista ja tavoitteellista työskentelyä.   

 

Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.  

 

Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

T8 ohjata oppilasta ta-

loudelliseen ajatteluun 

ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valin-

toja, jotka edistävät kes-

tävää elämäntapaa  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden 

erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökul-

masta.  

 

Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä 

arjessa.  

 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan esim. vaatevallankumous-

päivään ja tehdään asiaa tunnetummaksi. 

 

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 

 

Tutustutaan sosiaalisen median tarjoamaan käsityömaailmaan 

esim. blogien kautta. 

L1  

L4  

L7 

 

 

 

Valinnaisen käsityön tunnit ovat osa yhtenäisenä oppiaineena opetettavan käsityön opetusta ja ne arvioidaan 

osana tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen.  

 

9. luokka 

KÄSITYÖ 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2vvh) 

  

Tavoitteet 

7. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan työs-

S2-

S5 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

 

L2 

L3 



kentelyään sekä ideoi-

maan, tutkimaan ja ko-

keilemaan yritteliäästi  

 

harjaannuttaa oppilasta 

yhä sujuvampaan työs-

kentelyyn entistä itse-

näisemmin.                        

Tutustutaan suomalaiseen muotoiluun. 

 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perintei-

siä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

 

Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  

 

Pohditaan hyvän tuotteen ominaisuuksia.  

  

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

 

Vahvistetaan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja. 

 

T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsityöhön 

omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita 

sekä toteuttamaan nii-

den perusteella koko-

nainen käsityöprosessi 

ja arvioimaan oppimis-

taan  

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

 

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

 

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin ede-

tessä. 

  

Muotoilu: Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, 

nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteu-

tuksessa. 

L1 

 



  

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

 

Pyritään entistä haasteellisemman työn toteuttamiseen.     

                              

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

T3 opastaa oppilasta tu-

tustumaan ja käyttä-

mään monipuolisesti 

erilaisia työvälineitä, 

materiaaleja ja tarkoi-

tuksenmukaisia työta-

poja sekä kehittämään 

innovaatioita 

S1-

S5 

Innovointi: Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. 

  

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

L4 

L6 

 



 

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

 

Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  

  

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia.  

 

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Hyödynnetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja; syvennetään op-

pimista tai harjoitellaan uusia taitoja oman kiinnostuksen pohjalta. 

 

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään sujuvasti 

käsityön käsitteitä, 

merkkejä ja symboleja 

sekä vahvistamaan visu-

aalista, materiaalista ja 

teknologista ilmaisuaan   

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

 

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

  

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

L2 

L4 

 



Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

 

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

T5 ohjata oppilasta ha-

vainnoimaan, ennakoi-

maan ja reagoimaan 

työtilanteisiin liittyviin 

riskitekijöihin ja toimi-

maan turvallisesti käsi-

työprosessissa 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan 

sekä arvioidaan työn vaaroja ja riskejä osana käsityöprosessia. 

 

Työskennellään turvallisesti. 

L3 

L6 

 

T6 ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- ja 

viestintäteknologian 

mahdollisuuksia käsi-

työn suunnittelussa, val-

mistuksessa ja doku-

mentoinnissa, sekä yh-

teisöllisen tiedon tuot-

tamisessa ja jakami-

sessa 

S1-

S5 

Innovointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia pro-

sessin edetessä. 

 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

 

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

 

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

  

L5 

 



Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

T7 ohjata oppilasta tun-

temaan käsityön, kä-

dentaitojen ja teknolo-

gisen kehityksen merki-

tys omassa elämässään, 

yhteiskunnassa, yrittä-

jyydessä ja muussa työ-

elämässä 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimi-

seen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaa-

lisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.  

 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin käsityöyrittäjiin. 

 

Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.  

 

Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

L6 

 

T8 ohjata oppilasta ta-

loudelliseen ajatteluun 

ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valin-

toja, jotka edistävät kes-

tävää elämäntapaa  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden 

erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökul-

masta.  

 

Tutustutaan käsityön tekemisen ja harrastamisen positiivisiin vaiku-

tuksiin yksilölle (terapeuttiset vaikutukset).        

      

Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä 

arjessa.  

 

Hyödynnetään kierrätystuotteita mahdollisuuksien mukaan ja tu-

tustutaan esim. kierrätyskeskukseen.     

                  

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 

 

L1  

L4  

L7 

 

 

 

Valinnaisen käsityön tunnit ovat osa yhtenäisenä oppiaineena opetettavan käsityön opetusta ja ne arvioidaan 

osana tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen.  



 

8. luokka 

LIIKUNTA 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (3+2 vvh) 

       

Tavoitteet 

8. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Fyysinen toimintakyky 

 

 

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia lii-

kuntamuotoja ja harjoit-

telemaan parhaansa yrit-

täen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 

Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja 

sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa yrittäen.  

 

Huomioidaan vuodenajat liikuntatunneilla. 

Pyritään liikkumaan vapaa-ajalla sekä löytämään liikunnallinen 

harrastus. 

L1 

L2 

T2 ohjata oppilasta har-

jaannuttamaan havainto-

motorisia taitojaan eli ha-

vainnoimaan itseään ja 

ympäristöään aistien 

avulla sekä tekemään lii-

kuntatilanteisiin sopivia 

ratkaisuja  

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa 

sekä tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntati-

lanteissa.  

 

L1  

L3  

L4 

T3 ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehittä-

mään tasapaino- ja liikku-

mistaitojaan, jotta oppilas 

osaa käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuoli-

sesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä, eri vuoden-

aikoina ja eri liikuntamuo-

doissa  

S1 Kehitetään tasapaino- ja liikkumistaitoja useissa eri liikuntamuo-

doissa ja erilaisissa ympäristöissä. 

 

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisia lii-

kuntatiloja, esimerkiksi liikuntakeskus Alfa. 

L3 

T4 ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehittä-

S1 Kehitetään välineenkäsittelytaitoja sekä yhdistetään ja sovelle-

taan niitä useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

 

L3 



mään välineenkäsittelytai-

tojaan, jotta oppilas osaa 

käyttää, yhdistää ja sovel-

taa niitä monipuolisesti 

erilaisissa oppimisympä-

ristöissä, eri välineillä, eri 

vuodenaikoina ja eri lii-

kuntamuodoissa 

 

 

 

T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, yllä-

pitämään ja kehittämään 

fyysisiä ominaisuuksiaan: 

voimaa, nopeutta, kestä-

vyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Opetellaan arvioimaan ohjatusti omaa fyysistä toimintakykyä 

(esim. valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seuranta- järjestel-

män Move!:n avulla). 

 

Pohditaan fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitystä 

omalle hyvinvoinnille. 

 

Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-

kuvuus, voima ja kestävyys. 

 

Kartutetaan liikunnan harrastamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. 

 

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesi-

pelastustaitoja, jotta op-

pilas osaa sekä uida että 

pelastautua ja pelastaa 

vedestä  

S1 Harjoitellaan vesiliikuntaa, pelastautumis- ja vedestäpelastamis-

taitoja. 

L3 

T7 ohjata oppilasta turval-

liseen ja asialliseen toi-

mintaan 

S1 Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.  

 

Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turval-

lisuusnäkökohdat ja toiset huomioiden.  

 

L3   

L6   

L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja tunneil-

maisuaan liikuntatilan-

teissa toiset huomioon ot-

taen.  

S2 Osataan ilmaista omia tunteita toiset huomioon ottaen.  

 

Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  

 

Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  

L2   

L3   

L6   

L7 



 

Harjoitellaan kohteliasta, ystävällistä ja vastuullista käytöstä tasa-

puolisesti kaikkia kohtaan. 

T9 ohjata oppilasta toimi-

maan reilun pelin periaat-

teella sekä ottamaan vas-

tuuta yhteisistä oppimisti-

lanteista  

S2 Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa.  

 

Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

Suunnitellaan ja vaikutetaan oppisisältöihin ja opetusjärjestelyi-

hin.  

 

Kiinnitetään huomiota asialliseen tunteiden ilmaisuun liikuntati-

lanteissa. 

 

L2   

L6   

L7 

Psyykkinen toimintakyky 

 

  

T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

vahvistaa oppilaan itse-

näisen työskentelyn tai-

toja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  

 

Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi. 

 

L1   

L2   

L3 

T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, pätevyy-

destä ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan 

antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opet-

tajalta että muilta oppilailta.  

 

Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuotta-

via tehtäviä.  

 

Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearvi-

ointia. 

 

Pohditaan liikunnan merkitystä kasvulle ja kehitykselle.   

L1   

L2 

T12 auttaa oppilasta ym-

märtämään riittävän fyy-

sisen aktiivisuuden ja lii-

kunnallisen elämäntavan 

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan 

merkitystä omalle hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

 

L3 



merkitys kokonaisvaltai-

selle hyvinvoinnille  

Syvennetään tietoa hyvinvoinnista ja liikunnan vaikutuksista elä-

mään.  

 

T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoi-

hin ja taitoihin, jotta hän 

saa edellytyksiä löytää it-

selleen sopivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia liikunta-

harrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. 

hyödyntäen Mihi-toimintaa). 

 

Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana it-

searviointia. 

 

Tutustutaan oman lähiympäristön tarjoamiin harrastusmahdolli-

suuksiin. 

L1   

L3 

 

 

Valinnaiset liikuntatunnit ovat osa yhteisenä oppiaineina opetettavan liikunnan opetusta ja ne arvioidaan osana 

tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 

 

9. luokka 

LIIKUNTA 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2+2 vvh) 

  

Tavoitteet 

9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Fyysinen toimintakyky  

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia lii-

kuntamuotoja ja harjoit-

telemaan parhaansa yrit-

täen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 

Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja 

sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa yrittäen.  

Huomioidaan vuodenajat liikuntatunneilla. 

Pyritään löytämään liikuntaan liittyvä harrastus tai jatkamaan lii-

kuntaharrastusta vapaa-ajalla. 

L1 

L2 

T2 ohjata oppilasta har-

jaannuttamaan havainto-

motorisia taitojaan eli ha-

vainnoimaan itseään ja 

ympäristöään aistien 

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa 

sekä tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntati-

lanteissa.  

Syvennetään omaa kehotuntemusta monipuolisten harjoitteiden 

avulla. 

L1  

L3  

L4 



avulla sekä tekemään lii-

kuntatilanteisiin sopivia 

ratkaisuja  

T3 ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehittä-

mään tasapaino- ja liikku-

mistaitojaan, jotta oppilas 

osaa käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuoli-

sesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä, eri vuoden-

aikoina ja eri liikuntamuo-

doissa  

S1 Osataan käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistai-

toja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa ja erilaisissa ym-

päristöissä. 

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisia lii-

kuntatiloja, esimerkiksi liikuntakeskus Alfa. 

 

L3 

T4 ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehittä-

mään välineenkäsittelytai-

tojaan, jotta oppilas osaa 

käyttää, yhdistää ja sovel-

taa niitä monipuolisesti 

erilaisissa oppimisympä-

ristöissä, eri välineillä, eri 

vuodenaikoina ja eri lii-

kuntamuodoissa 

S1 Osataan käyttää tarkoituksenmukaisesti liikuntavälineitä sekä yh-

distää ja soveltaa käsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikunta-

muodoissa. 

Syvennetään tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tekemistä tuttu-

jen ja uusien liikuntamuotojen avulla. 

 

L3 

T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, yllä-

pitämään ja kehittämään 

fyysisiä ominaisuuksiaan: 

voimaa, nopeutta, kestä-

vyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Osataan arvioida omaa fyysistä toimintakykyä. 

Ymmärretään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys 

omalle hyvinvoinnille. 

Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-

kuvuus, voima ja kestävyys. 

Laajennetaan liikunnan harrastamiseen tarvittavia tietoja ja tai-

toja. 

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesi-

pelastustaitoja, jotta op-

pilas osaa sekä uida että 

pelastautua ja pelastaa 

vedestä  

S1 Kehitetään taitoa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä. L3 

T7 ohjata oppilasta turval-

liseen ja asialliseen toi-

mintaan 

S1 Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.  

Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turval-

lisuusnäkökohdat ja toiset huomioiden.  

L3   

L6   

L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään 

S2 Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita toiset huomioon ottaen.  

Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  

L2   

L3   



toimintaansa ja tunneil-

maisuaan liikuntatilan-

teissa toiset huomioon ot-

taen.  

Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  

Vahvistetaan kohteliasta, ystävällistä ja vastuullista käytöstä tasa-

puolisesti kaikkia kohtaan. 

L6   

L7 

T9 ohjata oppilasta toimi-

maan reilun pelin periaat-

teella sekä ottamaan vas-

tuuta yhteisistä oppimisti-

lanteista  

S2 Noudatetaan reilun pelin periaatetta erilaisissa tilanteissa.  

Kannetaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 

Harjoitellaan yhdessä ja pienissä ryhmissä liikuntatuokioiden 

suunnittelua ja toteuttamista. 

 

Laajennetaan vastuun ottamista omasta ja ryhmän toiminnasta. 

L2   

L6   

L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

vahvistaa oppilaan itse-

näisen työskentelyn tai-

toja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  

 

Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi. 

L1   

L2   

L3 

T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, pätevyy-

destä ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan 

antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opet-

tajalta että muilta oppilailta. 

Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuotta-

via tehtäviä.  

Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearvi-

ointia. 

L1   

L2 

T12 auttaa oppilasta ym-

märtämään riittävän fyy-

sisen aktiivisuuden ja lii-

kunnallisen elämäntavan 

merkitys kokonaisvaltai-

selle hyvinvoinnille  

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan 

merkitystä omalle hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

Syvennetään oppilaiden tietoa hyvinvoinnista ja liikunnan vaiku-

tuksista elämään.  

L3 

T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoi-

hin ja taitoihin, jotta hän 

saa edellytyksiä löytää it-

selleen sopivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia liikunta-

harrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. 

hyödyntäen Mihi-toimintaa). 

Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana it-

searviointia. 

Tutustutaan oman lähiympäristön tarjoamiin harrastusmahdolli-

suuksiin. 

 

L1   

L3 

 

 



Valinnaiset liikuntatunnit ovat osa yhteisenä oppiaineina opetettavan liikunnan opetusta ja ne arvioidaan osana 

tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 

 

8. luokka  

KOTITALOUS 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2 vvh) 

  

Tavoitteet 

7. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Käytännön toimintataidot 

 

 

T1 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan, 

organisoimaan ja arvioi-

maan työtä ja 

toimintaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan.  

 

Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 

 

Opetellaan töiden ja työskentelyn suunnittelua sekä itsenäisesti 

että toisten kanssa. 

 

Opetellaan arvioimaan työtä ja toimintaa sekä hyödyntämään 

muilta saatua palautetta. 

L3 

T2 ohjata oppilasta har-

joittelemaan 

kotitalouden hallinnassa 

tarvittavia 

kädentaitoja sekä kannus-

taa luovuuteen 

ja estetiikan huomioimi-

seen 

S1 

S2  

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 

ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 

 

Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mu-

kaisiin aineisiin, laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 

 

Kerrataan ja syvennetään seitsemännellä luokalla opittuja tietoja 

ja taitoja.  

 

L2 

L3 



Laajennetaan ruoka-aineiden, laitteiden, työvälineiden tunte-

musta, samalla työtapoja monipuolistaen. 

 

Huomioidaan kalenterivuoden juhlat. 

T3 ohjata ja rohkaista op-

pilasta 

valitsemaan ja käyttä-

mään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän ku-

lutuksen 

mukaisesti materiaaleja, 

työvälineitä, 

laitteita sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-

malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 

aiheita.  

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-

nustietoisesti.  

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-

don hankintaan. 

 

Laajennetaan tuntemusta paikallisesta ja perinteisestä suomalai-

sesta ruokakulttuurista nykyaikaan päivitettynä. 

 

Vahvistetaan tietämystä ruokavalintojen vaikutuksesta tervey-

teen ja hyvinvointiin.  

 

Toteutetaan puhtaanapitomenetelmiä kestävän kehityksen peri-

aatteiden mukaan. 

L3 

L4 

L5 

L7 

T4 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan 

ajankäyttöään ja työn ete-

nemistä sekä 

ylläpitämään järjestystä 

oppimistehtävien aikana 

S1 

S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä 

 

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

 

Vahvistetaan työskentelyn sujuvuutta ajankäyttö ja järjestyksen 

ylläpito huomioiden. 

L1 

L3 

L6 

T5 ohjata ja motivoida op-

pilasta 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia 

ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden 

ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.  

L3 

L5 

L7 



toimimaan hygieenisesti, 

turvallisesti ja 

ergonomisesti sekä ohjata 

kiinnittämään oppilaan 

huomioita 

käytettävissä oleviin voi-

mavaroihin 

 

Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  

 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

 

Huomioidaan oman toiminnan vaikutus toimintaympäristön tur-

vallisuuteen ja hygieenisyyteen. 

 

Huomioidaan ergonomia osana turvallista työskentelyä. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

 

 

T6 ohjata oppilasta har-

joittelemaan 

kuuntelua sekä rakenta-

vaa keskustelua 

ja argumentointia oppi-

mistehtävien 

suunnittelussa ja toteut-

tamisessa 

S1 

S2 

S3 

 

 

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä.  

 

Pohditaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusva-

lintoihin. 

L1 

L2 

L6 

L7 

T7 aktivoida oppilasta 

tunnistamaan 

arjen rakentumista ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisia toimin-

taympäristöjä 

sekä kotitalouksien perin-

teitä 

S1 

S2 

S3 

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 

ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 

 

Syvennetään suomalaisen ruokakulttuurin tuntemusta ja tarkas-

tellaan monikulttuurisuuden vaikutusta siihen. 

 

L2 

L3 

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään 

yksin ja ryhmässä sekä so-

pimaan työtehtävien jaka-

misesta 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 käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä. 

L3 

L6 

L7 



T9 kannustaa oppilasta 

toimimaan hyvien tapojen 

mukaisesti 

vuorovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman 

käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toi-

minnassa 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

 

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

 

Harjoitellaan hyvien tapojen mukaista käytöstä. 

L2 

L6 

L7 

Tiedonhallintataidot 

 

 

T10 kannustaa oppilasta 

hankkimaan ja 

arvioimaan kotitalouteen 

liittyvää tietoa sekä ohjata 

käyttämään luotettavaa 

tietoa valintojen perus-

tana 

S1 

S2 

S3 

Perehdytään kodin teknologisoituvaan arkeen ja tieto- ja viestin-

täteknologian hyödyntämiseen kotitalouden toiminnassa. 

 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan. 

 

Tutustutaan eri tietolähteisiin. 

Harjoitellaan tiedon kriittistä tarkastelua.  

L1 

L4 

T11 harjaannuttaa oppi-

lasta lukemaan, tulkitse-

maan ja arvioimaan toi-

mintaohjeita sekä merk-

kejä ja symboleja, jotka 

käsittelevät kotitaloutta ja 

lähiympäristöä 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-

nustietoisesti. 

 

Harjoitellaan ohjeiden soveltamista ja muokkaamista ryhmän tar-

peiden mukaan. 

 

Harjoitellaan kotitalouteen liittyvien toimintaohjeiden, symbolien 

ja merkintöjen tulkintaa. 

L4 

T12 ohjata oppilasta 

ongelmanratkaisuun ja 

luovuuteen 

erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä 

S1 

S2 

S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

 

Harjoitellaan omien mielipiteiden ilmaisua ja muiden huomioi-

mista valintatilanteissa. 

 

Harjoitellaan toimintaa muuttuvissa ryhmissä ja tilanteissa. 

L1 



T13 ohjata oppilasta kes-

tävään elämäntapaan 

kiinnittämällä oppilaan 

huomiota ympäristö- ja 

kustannustietoisuuteen 

osana arjen valintoja 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan. 

 

Pohditaan omien valintojen vaikutusta ympäristöön ja oman ta-

louden kustannuksiin. 

L1 

L7 

 

 

Valinnaiset kotitalouden tunnit ovat osa yhtenäisenä oppiaineena opetettavan kotitalouden opetusta ja ne arvioi-

daan osana tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arvioita todistukseen. 

 

9. luokka  

KOTITALOUS 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2 vvh) 

  

Tavoitteet 

7. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Käytännön toimintataidot 

 

 

T1 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan, 

organisoimaan ja arvioi-

maan työtä ja 

toimintaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan.  

 

Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 

 

Tehostetaan töiden itsenäistä suunnittelua. 

 

Kehitetään työn ja toiminnan vertaisarviointia sekä harjoitellaan 

palautteen antamista ja vastaanottamista. 

L3 



T2 ohjata oppilasta har-

joittelemaan 

kotitalouden hallinnassa 

tarvittavia 

kädentaitoja sekä kannus-

taa luovuuteen 

ja estetiikan huomioimi-

seen 

S1 

S2  

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 

ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat.  

  

Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mu-

kaisiin aineisiin, laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 

 

Syvennetään ruoka-aineiden, laitteiden ja työvälineiden tunte-

musta, työtapoja edelleen monipuolistaen. 

 

Tutustutaan eri ruokakulttuureihin ja niiden muotoutumiseen vai-

kuttaneisiin tekijöihin.   

 

Huomioidaan kalenterivuoden juhlissa kulttuurinen näkökulma. 

L2 

L3 

T3 ohjata ja rohkaista op-

pilasta 

valitsemaan ja käyttä-

mään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän ku-

lutuksen 

mukaisesti materiaaleja, 

työvälineitä, 

laitteita sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-

malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 

aiheita.  

 

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-

nustietoisesti. 

 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-

don hankintaan. 

 

Syvennetään tietämystä omien valintojen vaikutuksesta tervey-

teen ja hyvinvointiin. 

 

Rohkaistaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toi-

mintaan. 

L3 

L4 

L5 

L7 



T4 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan 

ajankäyttöään ja työn ete-

nemistä sekä 

ylläpitämään järjestystä 

oppimistehtävien aikana 

S1 

S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

 

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

 

Vahvistetaan valmiuksia töiden suunnitteluun, pitkäjänteiseen 

työskentelyyn ja yhdessä toimimiseen. 

 

Kannustetaan itsenäiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. 

L1 

L3 

L6 

T5 ohjata ja motivoida op-

pilasta 

toimimaan hygieenisesti, 

turvallisesti ja 

ergonomisesti sekä ohjata 

kiinnittämään oppilaan 

huomioita 

käytettävissä oleviin voi-

mavaroihin 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia 

ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden 

ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.  

 

Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  

 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

 

Toteutetaan omalla toiminnalla turvallista ja hygieenistä työym-

päristöä.  

 

Huomioidaan ergonomia osana turvallista työskentelyä. 

 

Tutustutaan kotitalouksien voimavaroihin ja kotitaloudelliseen 

ajatteluun. 

L3 

L5 

L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

 

 

T6 ohjata oppilasta har-

joittelemaan 

kuuntelua sekä rakenta-

vaa keskustelua 

ja argumentointia oppi-

mistehtävien 

suunnittelussa ja toteut-

tamisessa 

S1 

S2 

S3 

 

 

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä.  

 

Pohditaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusva-

lintoihin. 

L1 

L2 

L6 

L7 



T7 aktivoida oppilasta 

tunnistamaan 

arjen rakentumista ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisia toimin-

taympäristöjä 

sekä kotitalouksien perin-

teitä 

S1 

S2 

S3 

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 

ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 

 

Laajennetaan ruokakulttuurien tuntemusta.  

L2 

L3 

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään 

yksin ja ryhmässä sekä so-

pimaan työtehtävien jaka-

misesta 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 käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä. 

 

Kannustetaan vastuullisuuteen ja omatoimisuuteen itsenäisessä 

työskentelyssä ja ryhmässä toimimisessa. 

L3 

L6 

L7 

T9 kannustaa oppilasta 

toimimaan hyvien tapojen 

mukaisesti 

vuorovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman 

käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toi-

minnassa 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

 

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

 

Harjoitellaan hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä. 

L2 

L6 

L7 

Tiedonhallintataidot 

 

 

T10 kannustaa oppilasta 

hankkimaan ja 

arvioimaan kotitalouteen 

liittyvää tietoa sekä ohjata 

käyttämään luotettavaa 

tietoa valintojen perus-

tana 

S1 

S2 

S3 

Perehdytään kodin teknologisoituvaan arkeen ja tieto- ja viestin-

täteknologian hyödyntämiseen kotitalouden toiminnassa.  

 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan. 

 

L1 

L4 



Harjoitellaan kotitalouteen liittyvän tiedon kriittistä tarkastelua ja 

arviointia. 

T11 harjaannuttaa oppi-

lasta lukemaan, tulkitse-

maan ja arvioimaan toi-

mintaohjeita sekä merk-

kejä ja symboleja, jotka 

käsittelevät kotitaloutta ja 

lähiympäristöä 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-

nustietoisesti. 

L4 

T12 ohjata oppilasta 

ongelmanratkaisuun ja 

luovuuteen 

erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä 

S1 

S2 

S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

 

Syvennetään taitoa ilmaista rakentavasti omia mielipiteitä ja huo-

mioidaan muita eri valintatilanteissa. 

L1 

T13 ohjata oppilasta kes-

tävään elämäntapaan 

kiinnittämällä oppilaan 

huomiota ympäristö- ja 

kustannustietoisuuteen 

osana arjen valintoja 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajana.  

 

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankitaan. 

 

Arvioidaan arjen valintojen vaikutuksia ympäristöön ja omaan ta-

louteen. 

L1 

L7 

 

 

Valinnaiset kotitalouden tunnit ovat osa yhtenäisenä oppiaineena opetettavan kotitalouden opetusta ja ne arvioi-

daan osana tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 

 

12.2 Valinnaiset aineet 

Yli-Maarian koulun kuvaukset koulukohtaisista valinnaisista aineista: 

Vuosiluokille 4-6 ja 8-9 tarjottavien vuosittain vaihtuvien valinnaisten aineiden tavoitteet ja sisällöt kuvataan kou-

lun lukuvuosisuunnitelmassa. Valinnaiset aineet suunnitellaan opettajien ja oppilaiden välisenä yhteistyönä. Yh-

den vuosiviikkotunnin laajuinen valinnainen aine arvioidaan sanallisesti ”hyväksytty/ hylätty”. Mikäli se katsotaan 

jonkin yhteisen aineen syventäväksi opinnoksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen aineen arvosanaa.  

Valinnaisaineina opiskeltavien A2-kielten (ruotsi ja saksa) sekä B2 –kielten (ranska ja saksa) tavoitteet, sisällöt ja 

arviointi kuvataan kaupunkikohtaisessa opetussuunnitelmassa.  

Jokainen valinnainen aine muodostaa oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana oppiaineenaan. Vähintään 

kahden vuosiviikkotunnin oppimäärä arvioidaan numeroin. Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet 

arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisenä oppiaineena opetet-

tavan aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Syventävä valinnais-

aine voi myös korottaa yhteisenä oppiaineena opetetun, jo aikaisemmin päättyneen oppiaineen arvosanaa päättö-

todistuksessa. 



Liitteet 

Liite 1.  Yli-Maarian koulun ohjaussuunnitelma 

Liite 2. Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Liite 3. Yli-Maarian koulun täsmennykset tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemi-

seen ja käyttöön puuttumiseen 

Liite 4. Yli-Maarian koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Liite 5. Yli-Maarian koulun toimintamalli äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

Liite 6. Yli-Maarian koulun täsmennykset yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi (MAR) 

Liite 7. Yli-Maarian koulun täsmennykset oppilashuollon yhteistyön järjestämiseksi oppilaiden ja heidän huolta-

jiensa kanssa 

Liite 8. Oppimisen tuki 

Liite 9. Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisy Turussa perusastella (alkaen syk-

syllä 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1. Yli-Maarian koulun ohjaussuunnitelma 

1. Tavoitteet 
 

Luokat 1-2 Koululaiseksi kasvaminen 

Oppilaita ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja tapansa oppia ja toteuttamaan näitä taitoja sekä itsenäi-

sesti että vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Rohkaisevalla ohjauksella vahvistetaan oppilaan luottamusta mah-

dollisuuksiinsa. Huomioidaan oppilaan kiinnostuksen kohteet ja työskentelytavat.  

Oppilaan tavoitteena on ymmärtää valintojensa merkitys sekä itselle että muille. Varhaiskasvatuksen ja koulun 

henkilöstö ohjaa oppilaita yhteistyöhön.  

  

Luokat 3-6 Oppijana kehittyminen 

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi oppilaita ohjataan myönteiseen asenteeseen työtä ja työelämää kohtaan. 

Vanhempainyhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimiminen tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia oppia 

yrittäjämäistä toimintatapaa.  

Elämyspolun yhteydessä oppilas saa työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä kokemuksia esim. retkillä ja vierailuilla. 

 

Luokat 7-9 Yhteisön jäsenenä kasvaminen 

 ohjataan jokaista oppilasta edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan 

 autetaan oppilaita hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen 

 selkeytetään opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta 

 laajennetaan oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden 
osaamistarpeista 

 kehitetään oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen siirtymävaiheissa 
sekä työuran siirtymissä 

 ohjataan oppilaita käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita 

 vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa 
päätöksenteossa 

 tarjotaan oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihto-
ehtoihin 

 yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa 

 edistetään opintojen loppuun saattamista 

 tuetaan siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 
 

 

2. Työn- ja vastuunjako 
 

Koulun ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki ohjaus- ja opetustyötä tekevät henkilöt. Monipuoliset vierailijat 

koulussa sekä vierailut koulun ulkopuolella tutustuttavat oppilaita uudenlaisiin mahdollisuuksiin soveltaa 

oppimaansa omassa elämässään. Oppilaanohjauksen yhteistyö kodin ja koulun välillä toteutuu vanhempain-

tapaamisten ja arviointikeskustelujen kautta.  

Ohjauksen keskeiset tehtävät ovat  



o oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, 
o opiskelutaitojen ja oppimisen ohjaus ja 
o elämän suunnittelun ja uravalinnan ohjaus. 

 

Luokanopettaja ja luokanohjaaja 

Kaikkien opettajien tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Tämän lisäksi opettajien vastuulla on 

oppilaan oppimisen ja opiskelun ohjaus. He huolehtivat oppilaiden koulunkäynnin sujumisesta. He seuraavat 

luokan ilmapiiriä, luovat luokkaansa myönteistä yhteishenkeä ja puuttuvat mahdollisiin ristiriitoihin ja kiu-

saamiseen viipymättä. He seuraavat luokan tuntimerkintöjä Wilmasta ja tukevat oppilaita kohti toivottavia 

toimintamalleja. He järjestävät luokkansa arviointi- ja kehityskeskustelut sekä seuraavat oppilaan säännöl-

listä koulunkäyntiä. 

Aineenopettaja 

Aineenopettajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oman oppiaineensa oppimisen 

ja opetuksen ohjaus. Aineenopettaja vastaa oppilaan etenemisen seuraamisesta ja huolehtii siitä, että oppi-

las saa tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa tai muissa esiin tulevissa ongelmissa. Aineenopettaja pitää yh-

teyttä myös edellä mainituissa kysymyksissä huoltajiin ja tiedottaa tarvittavia tahoja. 

Erityisopettaja 

Erityisopettajan tehtävänä on tukea oppilaita ja antaa konsultaatioapua opettajille oppimisen tukeen liitty-

vissä asioissa esim. oppilaiden tuen tarpeiden tunnistamisessa, valmiuksien kartoittamisessa sekä pedagogis-

ten asiakirjojen laadinnassa. 

Oppilaanohjaaja 

Oppilaanohjaajan vastuulla on oppilaiden jatkokoulutus- sekä uran- ja elämänsuunnittelun ohjaus. Hän vas-

taa myös oppilaiden valintoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Oppilaanohjaajalla on ensisijainen 

vastuu myös yhteydenpidosta työelämän ja työhallinnon edustajien kanssa sekä yhteistyöstä muiden oppi-

laitosten edustajien kanssa erityisesti oppilaiden siirtymävaiheiden tukemiseen liittyvässä ohjaustyössä. 

Rehtori ja apulaisrehtori 

Rehtori ohjaa oppilaita yhteisön jäsenenä kasvamisessa.  

Oppilashuoltohenkilöstö 

Kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja koulupsykologi vastaavat ohjauksesta oman erikoisalu-

eensa mukaan. 

 

3. Monialaiset verkostot 
 

Vuosiluokilla 1-6 yhteistyökumppaneita ovat muun muassa oppilashuollolliset verkostot, koululle nimetyt 

esiopetusryhmät sekä iltapäiväkerhotoiminta. Yhteistyötä 6. luokalla tehdään myös tulevan yläkoulun tu-

kioppilaiden ja oppilaanohjaajan kanssa. Yläkoulussa yhteistyökumppaneita ovat muun muassa toisen as-

teen oppilaitokset ja oppilashuollolliset verkostot.  

 

 



4. Kodin ja koulun ohjausyhteistyö 
 

Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa. Heille järjes-

tetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja valintojen tukemiseksi 

sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. 

  

5. Koulun työelämäyhteistyö  
 

Ammatteihin ja työelämään tutustuminen on osa peruskoulun opetussuunnitelmaa ja sen tarkoituksena on 

tukea oppilaan opiskelu- ja uravalintoja.  

TET-viikolla oppilas saa harjoitella työelämän tietoja ja taitoja. TET-jaksojen kesto ja ajankohta tarkennetaan 

lukuvuosisuunnitelmassa. 

 

6. Ohjauspolku 
 

 Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, toisen asteen opintoihin ulottuva jat-

kumo. Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy 

kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan 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. 

 

 

 

Liite 2. Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Yli-Maarian koulussa vuosiluokkien 1-6 kolme lisätuntia käytetään seuraavasti: 1. lk matematiikka 1 vvh, 2. lk 

matematiikka 1 vvh ja 3.lk matematiikka 1 vvh. Lisätunneilla syvennetään yhteisenä oppiaineena opetettavan 

matematiikan vuosiluokkaisia tavoitteita ja sisältöjä. Ne arvioidaan osana tätä opetusta eikä niistä tule erillistä 

arviota todistukseen.  

Vuosiluokkien 7-9 lisätunti on sijoitettu 8. luokan valinnaisiin aineisiin. 

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan oppilaille tarjottavat mahdollisesti vuosittain vaihtuvat koulukohtaiset 

valinnaiset aineet. Suunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin 

valinnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi kuvataan kunkin valinnai-

sen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain ja arviointi sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja oh-

jaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 

 

Liite 3. Yli-Maarian koulun täsmennykset tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemi-

seen ja käyttöön puuttumiseen 

Tupakkatuotteiden (esimerkiksi tupakka, nuuska), alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on koulun 

sisä- ja ulkotiloissa ja koulun ulkopuolisessa opetuksessa kielletty. Koulussa järjestetään päihdekasvatusta ja ohja-

taan oppilaita päihteettömään elämään. Mikäli on aihetta epäillä, että oppilaalla on hallussaan kiellettyjä aineita, 



on opetuksen järjestäjällä lupa tutkia oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytys-

tilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Mikäli kiellettyjä aineita löytyy, otetaan yhteyttä oppilaan huoltajaan, 

kouluterveydenhuoltoon ja / tai sosiaalitoimeen. 

 

 

Liite 4. Yli-Maarian koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Opettajat valvovat koulupäivän ajan koulun oppilaita ja 

puuttuvat häiritseviin ja vaarallisiin tilanteisiin. Välitunneilla valvovat välituntivalvojat. Ensisijaisesti opetusvas-

tuussa oleva opettaja puuttuu järjestyssääntöjen vastaiseen toimintaan. Myös koulun muulla henkilökunnalla on 

oikeus ja velvollisuus puuttua häiritsevään käytökseen. 

1. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen:  

Kouluun luodaan hyvää yhteishenkeä oppilaskuntien, tukioppilas- ja kummioppilastoiminnan kautta. Ryhmäta-

solla asioita käsitellään vanhempainilloissa ja erilaisissa teemailloissa. Oppilaita ohjataan kertomaan kiusaamisti-

lanteista aikuiselle.  Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa järjestyssääntöihin niitä tehtäessä. Järjestyssäännöt ja 

koulun käytänteet käsitellään luokissa syyslukukauden alussa. Sääntöjenrikkomisseuraamuksia: 

* Opettaja keskustelee oppilaan kanssa. 

* Oppilas voidaan poistaa luokasta. 

* Oppilas kutsutaan kasvatuskeskusteluun huoltajineen. 

* Oppilas voidaan jättää jälki-istuntoon / määrätä koulupäivän jälkeen suorittamaan tehtäviään  

* Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

 

2. Järjestyssääntöjen noudattamista valvotaan opetustilanteissa ja välitunneilla. Kaikki koulussa työskentelevät 

aikuiset puuttuvat epäasialliseen käyttäytymiseen. 

3. Vanhempia tiedotetaan koulun järjestyssäännöistä ja käytänteistä. 

4. Koulukiusaamiskyselyt toteutetaan vuosittain. 

5. Mahdolliset kiusaamistapaukset selvitetään koulun toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta tiedote-

taan koulun henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia lukuvuoden alkaessa. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, ja sen 

toteuttamista arvioidaan lukuvuosittain opettajakokouksissa ja KOR:ssa. Suunnitelman päivittämisestä vastaavat 

rehtori ja turvallisuusvastaava. Yksilötasolla noudatetaan Yli-Maarian koulun kiusaamisen vastaista toimintasuun-

nitelmaa ja noudatetaan Turun kaupungin ohjeistusta kirjaamisesta (lomake). 

6. Oppilas ohjataan tarvittaessa oppilashuollollisiin palveluihin.  

7. Tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. 

 

 

 

 



Liite 5. Yli-Maarian koulun toimintamalli äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 

 Koulussa noudatetaan laadittuja toimintaohjeita, jotka on kirjattu koulun turvalli-
suus- ja kriisisuunnitelmiin.  

 Kaikki kertaavat suunnitelman ja osallistuvat vuosittain harjoituksiin. 

 Oppilaat saavat lukuvuosittain koulutusta uhkatilanteiden varalta. 

 Kriisiryhmään kuuluvat turvallisuusvastaava, rehtori ja oppilashuollonedustajat. 
Kokoonpano määritellään tarkemmin vuosisuunnitelmassa. 

 Sijaisille laaditusta opaskansiosta löytyy turvallisuustiivistelmä, josta ilmenevät 
hätäohjeet sekä sijaisen vastuut ja velvollisuudet. Kansion läpikäynti on osa uu-
den työntekijän perehdytystä.  

 

Yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa 

 Koulun henkilökunta on velvoitettu ilmoittamaan havaitsemistaan vaaroista ja 
puutteista koulun turvallisuusorganisaatiolle sekä osallistumaan harjoituksiin. 

 Vaaratilanteissa toimintaa johdetaan turvallisuussuunnitelmassa kuvatun vas-
tuunjakoketjun mukaisesti.  

 Kriisitiedottamisesta vastaa rehtori kaupungin ohjeen mukaisesti.  

 Kriisiryhmä vastaa psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestämisestä.  

 Koululla on turvallisuussuunnitelma, josta löytyvät pelastus- ja kriisisuunnitelma, 
järjestyssäännöt sekä sivistystoimialan turvallisuus- ja valmiussuunnitelma. 

 Pelastus- ja kriisisuunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä vastaavat turvalli-
suusvastaava ja rehtori. 

 
 
 
Liite 6. Yli-Maarian koulun täsmennykset yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi (MAR) 

 Kokoonpano: asian luonteesta riippuen oppilashuoltohenkilöt (terveydenhoitaja, 
psykologi ja kuraattori) sekä tarvittaessa muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö  

 Se henkilö, jolla huoli herää ja/tai asian selvittäminen työtehtävien perusteella 
kuuluu, kutsuu ryhmän kokoon, toimii puheenjohtajana ja hankkii oppilaan ja/tai 
huoltajan suostumuksen/kirjallisen luvan.  

 Ryhmän vastuuhenkilö määräytyy tapauskohtaisesti (ryhmä sopii sen keskenään). 
 

Liite 7.  Yli-Maarian koulun täsmennykset oppilashuollon yhteistyön järjestämiseksi oppilaiden ja hei-

dän huoltajiensa kanssa  

 Oppilas osallistetaan oppilaskunnan, luokkatuntien, tuki- ja kummioppilastoiminnan sekä 
kerhotoiminnan kautta.  

 Huoltajaa osallistetaan vanhempaintapaamisten, vanhempainiltojen ja vanhempainyh-
distyksen kautta. 

 Opiskelun siirtymävaiheessa järjestään tutustumistilaisuuksia oppilaille ja huoltajille. 
 

 

 

 



 

Liite 8 Oppimisen tuki 

 



 

Liite 9 Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisy Turussa perusastella (alkaen syk-

syllä 2020) 

 

 

 



Liite 10. Katsomusaineiden opetus   

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt   

Yli-Maarian koulussa voidaan järjestää uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon opetuksen mukai- 

nen, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty kokonaisuus, yhteisenä katsomusaineiden ope- 

tusjärjestelynä. Koulun valitsema opetusjärjestely kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan.  

 

Vuosiluokat 1. – 6.   

Yhteinen katsomusaineiden opetus voidaan järjestää viidennellä vuosiluokalla.   

Opetuksen tavoitteena on edistää eri uskontosidonnaisten katsomusaineiden sekä elämänkatsomustiedon oppi- 

laiden välistä dialogia.  Opetuksessa tuodaan esiin maamme monikulttuurinen kehitys sekä osoitetaan eri katsan-

tokantojen läsnäolo historiallisessa Turussa.  Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt aihekokonaisuudet to-

teutetaan kattavasti, omaa katsantokantaa huomioiden siten, että uskontosidonnaisen ja elämänkatsomustiedon 

kurssien tavoitteet, sisällöt ja työtavat tulevat huomioitua.   

Tavoitteena on, että oppilaista kasvaa monikulttuurillisuutta ymmärtäviä ja vastuullisia kansalaisia,  

joilla on opetussuunnitelman mukaiset tarvittavat tiedot omasta oppiaineestaan sekä mahdollisuus oppia aidosti  

suvaitsevaisessa ja monikulttuurisesti rikkaassa opetusympäristössä.   

 

Opetuksen lähtökohtana on monitieteellisyys, ja opetusjärjestelyissä huomioidaan jokaisen oppilaan oma katsan-

tokanta.  Maailmankatsomusta tarkastellaan monitieteellisesti hyödyntäen kulttuurien tutkimuksen, etnologian, 

teologian, uskontotieteen ja historian metodeja.  Opetuksessa jokaista oppilasta rohkaistaan laajentamaan omaa 

tietämystään sekä tarkastelemaan uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä mahdollisimman moniulottei-

sesti.  Lisäksi oppilaille opetetaan tieteellistä analyysiä sekä kriittistä lähestymistapaa.  Päätarkoituksena on su-

vaitseva ja monia eri lähtökohtia ymmärtävä ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa edustaa omaa ajatusmaailmaansa.   

 

Työskentelytavat ovat monimuotoisia (esimerkiksi ryhmätyöt, yksilöopiskelu, vertaisoppiminen ja keskustelut).   

Eri uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon oppilaille voidaan tarjota heidän omien lähtökoh- 

tiensa mukaista opetusta.  Opetuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen, muun mu-

assa uskontokuntien, järjestöjen sekä yhteisöjen kanssa.   

 

Yhteisen katsomusaineen 5. vuosiluokan sisällöt:  

Lähi-idän uskonnot, katsomusten maailma ja minä.   

▪ tutustuminen Lähi-idän alueella syntyneisiin uskontoihin: juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin   

▪ tutustuminen kolmen uskonnon taustoihin, levinneisyyteen, mittasuhteisiin ja niiden vaikutuksiin   

▪ oppilas saa käsityksen kolmen uskonnon yhteisistä piirteistä   

▪ oppilas pohtii uskonnon, uskomuksen ja tieteen välisiä eroja   

▪ oppilas tutustuu tieteelliseen tutkimukseen ja tutkii luonnollisen ja yliluonnollisen välistä eroa   

 

Oppimisprosessissa:   

▪ käsitellään myös uskonnottomuutta ja uskonnonvapautta   

▪ pohditaan minäkäsitystä ja sen muodostumista   

▪ käydään läpi erilaisuuden, samanlaisuuden ja samanarvoisuuden teemaa   

▪ tutustutaan monikulttuurisuuteen, suvaitsevaisuuteen sekä rasismiin   

 

 Opetuksellinen sisältö toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppisisällön sekä  

perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteissa määritellyn sisällön mukaisesti.   

 

  



Vuosiluokat 7. – 9.   

 

Seitsemännellä vuosiluokalla voidaan opiskella eri katsomusaineita yhteisissä opetusryhmissä. Opetus koostuu eri 

uskontojen ja elämänkatsomustiedon yhteisistä tavoitteista ja sisällöistä.  Kukin sisältöalue käsitellään oppilaan 

omaa katsomusta kunnioittaen niin, että oppilaan oman katsomuksen mukainen opetussuunnitelma toteutuu.   

Opetusryhmissä voi olla kaikkien eri uskontojen sekä elämänkatsomustiedon oppilaita tarpeen mukaan.   

 

Opetuksen tavoitteena on edistää eri uskontosidonnaisten katsomusaineiden sekä elämänkatsomustiedon oppi- 

laiden välistä dialogia.  Opetuksessa tuodaan esiin maamme monikulttuurinen kehitys sekä osoitetaan eri katso-

musaineiden läsnäolo Suomessa ja kaupungissamme.   

 

Opetusjärjestelyissä huomioidaan kunkin opetusryhmän katsomuksellinen koostumus. Opetusta eriytetään ryh-

mien koostumukset huomioiden esimerkiksi eriyttämällä kotitehtäviä tai käyttämällä omaa katsomuksellista ma-

teriaalia.  Opetusmenetelminä käytetään mm. keskusteluja, vertaisopiskelua, ryhmätöitä ja yksilöopiskelua.   

Oppiminen arvioidaan suhteessa koulun opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.  

 

  

 

 

 

 


