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1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 

Puolalan koulussa on painotettua opetusta englannin ja saksan kieliluokilla, suomalais-venäläisillä luokilla sekä mu-

siikkiluokilla. Kunkin erikoisluokan painotetun opetuksen järjestäminen ja tuntijako sekä opetuksen tavoitteet, si-

sällöt ja arviointi on kuvattu tämän opetussuunnitelman liitteenä.  

Tämän asiakirjan lopusta löytyvät seuraavat dokumentit: 

Liite 1. Oppimisen tuki  
Liite 2. Tuen tasot  
Liite 3. Puolalan koulun tuntijaot  
Liite 4. Varhennettu vieraan kielen opetus vuosiluokilla 1-2 Puolalan koulussa  
Liite 5. B2-Venäjä  
Liite 6. Painotettu opetus Puolalan koulussa: englannin ja saksan kieliluokat ja suomalais-venäläiset luokat 
Liite 7. Painotettu opetus Puolalan koulussa: musiikkiluokat  

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

Puolalan koulun kuvaus yhdessä suunnittelemisen periaatteista: 

 

Koulun toiminnan suunnitteluun osallistuvat kaikki kouluyhteisön jäsenet. Opettajakunta kokoontuu opettajanko-

kouksissa ja suunnittelupäivinä, minkä lisäksi muodostetaan tarpeen mukaan työryhmiä, jotka toimivat koko tai 

vain osan lukuvuotta. Koulun toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan luokkatasoittain, painotetun opetuksen linjoissa 

ja aineryhmittäin.  

 

Koulun oppilashuoltohenkilöstö osallistuu henkilökuntakokouksiin sekä toimii opettajien kanssa yhteistyössä työ-

ryhmissä. Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun luokkatunneilla ja oppilaskunnan kautta. Huoltajien 

kanssa yhteistä suunnittelutyötä tehdään vanhempainilloissa ja koulun vanhempain- ja kannatusyhdistysten kautta.  

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

Puolalan koulun kuvaus luokkatuntien järjestämisen periaatteista: 

Luokkatunti järjestetään koulussamme kerran kuukaudessa. Luokkatuntia ohjaa luokanopettaja tai luokanohjaaja 

yksin tai yhdessä toisen opettajan kanssa. Koulun kaikki opettajat osallistuvat luokkatuntien suunnitteluun ja pitä-

miseen yhdessä oppilaiden kanssa.  

Luokkatunnilla käsitellään luokan oppilaiden kanssa tärkeitä kouluun liittyviä asioita. Tunneilla huolehditaan siitä, 

että jokaisen oppilaan on mahdollista tulla kuulluksi. Tuntien aikana käsitellään oppilaskunnan hallituksen kuulumi-

set ja kerätään luokan aloitteet oppilaskunnan hallituksen kuultaviksi. Luokkatunneilla keskustellaan ikäkauteen 

sopivalla tavalla ja käsitteillä oppimiseen, kouluyhteisöön ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen liittyvistä tee-

moista. Keskustelun aiheena voi olla myös muu kouluyhteisössä ajankohtainen tai oppilaiden arjesta esiin noussut 

aihe. 

Puolalan koulun kuvaukset toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteista ja yhteisistä toimintaperiaatteista sekä 

yhteistyöstä:  

Toimintaamme ohjaa koko kouluyhteisön jäsenten keskinäinen kunnioitus kaikessa koulutyössä. Koulussa toimi-

taan avoimessa, kannustavassa ja myönteisessä ilmapiirissä. Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö lisää kouluviih-

tyvyyttä ja oppilaan hyvinvointia. Tästä huolehditaan toteuttamalla sosiaalisia taitoja kehittäviä ja kiusaamisenvas-

taisia ohjelmia, jotka ovat käytössä kaikilla luokilla. Oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, vastuullisuuteen sekä 

yhteistoimintaan kaikkien kanssa. Tärkeätä on synnyttää ja säilyttää oppimisen ilo, uteliaisuus ja ennakkoluulotto-

muus.  



Koulussamme kiinnitetään runsaasti huomiota kaikkiin kestävän kehityksen osa-alueisiin. Kestävä elämäntapa on 

näkyvillä oppimisympäristössämme joka päivä tekoina ja asenteina, ja lisäksi oppilaat ja henkilökunta yhteistyössä 

ideoivat ja järjestävät teemaviikkoja ja tempauksia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän elämäntavan painotta-

miseksi. 

 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

Puolalan koulun kuvaukset oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteista:  

Puolalan koulun vuosiluokat 1-9 muodostavat eheän ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Puolalan koulu toimii 

useissa kiinteistöissä Turun keskustassa. Opetustilat sijaitsevat Puutarhakadun, Torninkadun ja Kauppiaskadun kou-

lukiinteistössä.  

Turun keskustan palvelut mm. kirjasto, museot, puistot ja urheilukentät tarjoavat mahdollisuuksia koulun ulkopuo-

liseen opetukseen.  

Koulussamme toimivat lähiluokat, musiikki- ja kieliluokat. Perustyön lisäksi koulussamme osallistutaan lähiympäris-

tön projekteihin, kuoro- ja musiikkitoimintaan, ja kieliohjelmamme on laaja. Toteutamme kansainvälistä toimintaa 

ystävyyskoulujen kanssa, ja koulullamme käy runsaasti opetusalan vierailijoita ja harjoittelijoita eri maista. Erikois-

luokkien opetuksessa hyödynnetään kohdekieltä ja kulttuuria tukevien instituutioiden tarjontaa, ja osallistutaan 

mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. 

Puolalan koulussa on nimetty vastuuopettajat, jotka huolehtivat kukin oman osa-alueensa yhteistyöverkostojen 

ylläpidosta ja tiedonkulusta.  

Puolalan koulun kuvaukset työtapojen kehittämisen tavoitteista:  

Koulussamme käytetään vaihtelevia työtapoja monipuolisissa oppimisympäristöissä, mikä tukee eri tavoilla oppi-

vien oppilaiden kehitystä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista edistämällä ja oppiaineiden välistä yhteistyötä li-

säämällä autetaan oppilasta ymmärtämään arjen taitojen, monilukutaidon, kriittisyyden, vastuullisuuden ja keski-

näisen vuorovaikutuksen merkitys elämässään, ja soveltamaan oppimaansa. Opettajat ja huoltajat yhdessä kannus-

tavat oppilaita suunnittelemaan ja asettamaan tavoitteita sekä arvioimaan oppimistaan.  

Erilaisia työtapoja kokeillaan ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä oppilaiden kanssa. Kehittämistyön avuksi osallis-

tumme erilaisiin hankkeisiin ja verkostoidumme koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  Opettajakunta jakaa kes-

kenään toimivaksi koettuja menetelmiä henkilöstökokouksissa ja pienemmissä yhteistyöryhmissä. Keskeinen sijain-

timme sekä henkilökunnan aktiivisuus verkostoitua ja kouluttautua mahdollistavat kokeilukulttuurin ja tutustumi-

sen uusiin työtapoihin. 

 

5.2 Yhteistyö  

Puolalan koulun kuvaukset kodin ja koulun yhteistyöstä: 

Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa 

oman kehitystasonsa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun siir-

tymävaiheissa (esikoulu-alakoulu ja alakoulu-yläkoulu) sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa.  

Yhteistyön tapoja ovat monipuolinen tiedottaminen, vanhempainillat, kehitys- ja arviointikeskustelut, muut huol-

tajapalaverit koulun eri edustajien kanssa, koulun juhlat ja tapahtumat sekä vanhempainyhdistysten toiminta. Oh-

jaukseen liittyen oppilaanohjaaja järjestää tarvittaessa keskustelumahdollisuuksia huoltajille koskien mm. oppilaan 

peruskoulun jälkeistä koulutusta ja yhteishakua. Yhteistyökäytäntöjen tarkempi kuvaus eri tilanteissa löytyy liit-

teenä olevasta koulun ohjaussuunnitelmasta. 



Huoltajien osaamista voidaan tarpeen mukaan hyödyntää opetuksessa, oppitunti- tai työpaikkavierailuina.  

Puolalan koulun kuvaus siirtymävaiheen yhteistyöstä:  

Puolalan koulun oppilaat siirtyvät kuudennen luokan jälkeen pääsääntöisesti oman yhtenäiskoulunsa yläluokille. 

Ala- ja yläkoulun siirtymävaiheessa toteutetaan seuraavia yhteistyömuotoja: 

 Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirrosta alakoulun ja yläkoulun välillä huoleh-

tivat yhteistyössä rehtori ja apulaisrehtori. 

 Yläkoulun esittelytilaisuus järjestetään 6. luokan oppilaiden huoltajille tammikuussa. 

 Yläkoulun esittely oman koulun 6. luokan oppilaille pidetään tammikuussa. Rehtori vierailee kaikilla 6. luo-

killa kevään aikana. 

 Tulevat 7. luokkien luokanohjaajat vierailevat 6. luokissa toukokuussa. 

 6. luokan oppilaat tutustuvat yläkouluun oppilaanohjaajan, tukioppilaiden ja oppilaskunnan hallituksen 

edustajien johdolla huhti-toukokuussa. 

 Tukioppilaat ohjaavat 7. luokan oppilaita syyslukukauden alkaessa (uudet opetustilat ja ryhmäytyminen). 

 Ala- ja yläkoulun opettajat tekevät siirtymävaiheyhteistyötä 6. luokan keväällä ja 7. luokan syksyllä. 

 Puolalan koulun oppilaat ovat jo ennen 7. luokalle siirtymistään osallistuneet koko yhtenäiskoulun yhteisiin 

juhliin ja tapahtumiin. Ala- ja yläkoululla on yhteisiä opettajia ja opetustiloja. 

 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Puolalan koulun kuvaukset kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä: 

Puolalan koulun järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivuilta ja Wilmasta. Koulun käytänteistä, järjestyssäännöistä 

ja kurinpitoa käsittelevästä lainsäädännöstä kerrotaan huoltajille vanhempainilloissa. Puolalan koulussa järjestys-

säännöt käydään läpi oppilaiden kanssa ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Järjestyssääntöjen rikkomukset käsi-

tellään tapauskohtaisesti joko kasvatuskeskusteluissa, käyttäen erilaisia sosiaalisia taitoja edistäviä ja kiusaamista 

ehkäiseviä ohjelmia tai suorittamalla jälki-istunto.  

Koulun henkilökunta, huoltajat ja yhteistyötahot keskustelevat tarvittaessa koulun käytänteistä ja oppilaiden käyt-

täytymisestä yhteistyöpalavereissa ja huoltajatapaamisissa. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) arvioi 

ja kehittää koulun käytänteitä ja toimintamalleja kokoamansa palautteen pohjalta.  

 

5.4 Opetuksen järjestämistapoja  

Puolalan koulun kuvaus yhdysluokkaopetuksesta 

Puolalan koulun suomalais-venäläisillä luokilla opetus toteutetaan yhdysluokkaopetuksena 1.-2., 3.-4. ja 5.-6. luo-

killa. Oppiaineiden opetus toteutetaan vuorokursseina, paitsi matematiikassa, vieraissa kielissä ja katsomusaineissa 

vuosiluokittain. Alkuopetuksen suomen kielessä (AI ja S2) opetus noudattaa vuosiluokkaisia tavoitteita ja sisältöjä. 

 

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  

Arvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppimista sekä kehittää oppilaiden itsearviointitaitoja. Oppiainekohtaisen 

arvioinnin kohteena ovat oppiminen ja osaaminen, työskentelytaidot sekä laaja-alainen osaaminen. Käyttäytymi-

nen arvioidaan erikseen. 



Arviointikäytänteistä keskustellaan oppilaiden ja huoltajien kanssa. Arvioinnin perusteista tiedotetaan vanhem-

painilloissa, Wilmassa ja koulun internetsivuilla.  

Arviointi tukee oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi, toiset ihmiset ja elinympäristön huomioonottavaksi, terveen 

itsetunnon omaavaksi yhteiskunnan jäseneksi. Oppilaan käsitys itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä vahvistuu 

hänen saamansa palautteen ja siihen sisältyvän arvioinnin myötä. Oppilasta ohjataan säännöllisen palautteen avulla 

arvioimaan omaa tiedollista ja taidollista edistymistään. Palautteen tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua 

sekä auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan.  

Arviointi on jatkuvaa ja kiinteä osa opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessia. Oppilaan osaamista ja taitoja eri oppiai-

neissa arvioidaan monin tavoin: opettajan antamana palautteena, kirjallisina, suullisina ja toiminnallisina kokeina, 

oppimispäiväkirjoin ja portfolioin, essein ja kirjoitelmin, oppilastöinä sekä työskentelytaitoina. Tärkeä osa arviointia 

ovat myös oppilaan itsearviointi, ryhmän itsearviointi sekä vertaispalaute. Nämä oppimista ohjaavat palautteet ei-

vät vaikuta oppiaineen arvosanaan. 

Opettajat ja oppilaat dokumentoivat oppimisen edistymistä ja oppimistuloksia ikäkaudelle, oppiaineelle ja opetus-

ryhmälle soveltuvin tavoin, ja dokumentoinnissa käytetään joustavasti myös tieto- ja viestintätekniikkaa.  

Jatkuvan arvioinnin lisäksi osaamisen tasoa kuvataan todistuksessa lukuvuosisuunnitelmassa määriteltyinä ajan-

kohtina sekä päättöarvioinnissa peruskoulun päättyessä.  

Arviointi on osa koulun toiminnan seurantaa ja kehittämistä. Koulun henkilökunta kehittää oppilasarvioinnin me-

netelmiä sekä seuraa arvioinnin toteutumista säännöllisesti. Oppilaiden kanssa käytyjä keskusteluja sekä huoltajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä käytetään avuksi arvioinnin kehittämisessä.  

 

6.5 Käyttäytymisen arviointi 

Puolalan koulun kuvaus käyttäytymisen arvioinnista: 

Erinomainen 10 

Hyvän ja kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas 
• edistää toiminnallaan hyvää yhteishenkeä 
• kykenee vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa auttaen, kannustaen ja tukien 
• toimii oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti sekä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta 
 

Kiitettävä 9 
 
Hyvän käyttäytymisen lisäksi oppilas 
• toimii rehellisesti, luotettavasti ja luontevalla tavalla kohteliaasti eri tilanteissa 
• osoittaa yhteistyöhalua vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa 
• huolehtii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti koulunkäynnistään ja oppimisympäristöstään 
 

Hyvä 8 (Hyvän käyttäytymisen kriteerit Turun kaupungin opetussuunnitemassa) 
 

 oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja luotettavasti. 

 oppilas toimii pääsääntöisesti myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmiset ja ymmärtää vas-

tuunsa ympäristöstä.  

 oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä ja käy säännöllisesti 
koulua.  

 

Arvosanaa laskevia tekijöitä 



Tyydyttävä 7 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan tyydyttäväksi, jos 
• oppilaan käyttäytymisessä tai vuorovaikutustaidoissa on puutteita tai huomautettavaa 
• oppilas käyttäytyy tilanteisiin sopimattomalla tavalla esimerkiksi häiritsemällä tai käyttämällä asiatonta kieltä  
• oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulunkäyntiin, oppimisympäristöönsä, annettuihin sääntöihin ja ohjei-
siin 
 

Kohtalainen 6 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan kohtalaiseksi, jos oppilas edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden lisäksi 
• on saanut monia käyttäytymiseen liittyviä rangaistuksia 
• käyttäytyy toisia kohtaan epäkunnioittavasti tai aggressiivisesti ja suhtautuu välinpitämättömästi oppimisympä-
ristöönsä 
• käy koulua epäsäännöllisesti tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita toistuvasti 
 

Välttävä 5 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan välttäväksi, jos oppilas edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden lisäksi 
• toimii jatkuvasti epärehellisesti 
• häiritsee kouluyhteisön toimintaa tai syyllistyy toisten jatkuvaan tahalliseen kiusaamiseen 
• rangaistuksista ja tukitoimenpiteistä huolimatta uhmaa tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita tietoisesti ja tois-

tuvasti 
 

Hylätty 4 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan hylätyksi, jos oppilas 
• ei sopeudu Puolalan kouluyhteisöön 
 

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain  

Puolalan koulun kuvaus opinnoissa etenemisestä perusopetuksen aikana 

Kun ennakoidaan, että oppilas ei saa suoritettua vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti, opettaja tapaa oppilaan ja 
huoltajan/huoltajat viimeistään kevätlukukauden alkupuolella. Tapaamiseen voivat tarvittaessa osallistua myös 
erityisopettaja ja rehtori, vuosiluokilla 7-9 myös oppilaanohjaaja. Tapaamisessa käydään läpi oppilaan suoritukset 
lukuvuoden aikana sekä hänen oppimiselleen saama tuki. Tapaamisessa sovitaan, milloin ja millä tavoin oppilas 
voi osoittaa osaamisensa siinä oppiaineessa/niissä oppiaineissa, joissa hän ei ole saamassa vuosiluokan oppimää-
rää suoritettua hyväksytysti. Oppilaan ja huoltajan/huoltajien kanssa voidaan tavata suoritusten välissä ja viimeis-
tään niiden päätyttyä, jolloin käydään läpi oppilaan osoittama osaaminen ja oppilaan tilanne seuraavalle vuosiluo-
kalle siirtymisen suhteen.  
 

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 

Puolalan koulun kuvaukset koulun valinnaisaineiden arvioinnista: 

Jokainen 8.-9. luokkien valinnainen aine muodostaa oppimäärän, joka siten myös arvioidaan omana oppiainee-
naan. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärä arvioidaan numeroin. Todistuksiin merkitään valinnaisen 
aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet 
arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty. 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 päättöto-
distuksessa.  



 

6.11.3 Välitodistus 

Puolalan koulun kuvaus väliarvioinnin ajankohdasta ja muodosta  
Puolalan koulussa oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päättyessä. Välitodistuksen muoto on sama 
kuin lukuvuositodistuksen muoto. 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Puolalan koulun kuvaus huoltajien tiedottamisesta poissaoloihin liittyvistä käytänteistä: 

Oppilaiden poissaoloihin liittyvistä käytänteistä tiedotetaan huoltajia koulun kotisivuilla, vanhempainilloissa ja -ta-

paamisissa, sekä Wilmassa olevassa Puolalan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 

 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Puolalan koulun tiedonsiirtokäytäntö: 

Oppilaan siirtyessä perusopetuksen aikana tai sen jälkeen muun opetuksen järjestäjän järjestämään opetukseen, 

vastaa uuteen kouluun tai oppilaitokseen tapahtuvasta viimeisimmän voimassaolevan pedagogisen asiakirjan tie-

donsiirrosta vuosiluokilla 1-6 virka-apulaisrehtori yhdessä erityisopettajan kanssa ja vuosiluokilla 7-9 rehtori yh-

dessä erityisopettajan ja oppilaanohjaajan kanssa. 

 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

Puolalan koulun kuvaukset siitä, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavan tuen muodoista yleisesti 

sekä kotien kanssa tehtävästä yhteistyön muodoista ja periaatteista: 

Puolalan koulussa oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuu-

desta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista koulun kotisivuilla, Wilmassa, vanhempainilloissa ja -tapaamisissa.  

Oppilaan tukitoimia koskevat asiat avataan niin, että oppilas ja hänen huoltajansa voivat ymmärtää niiden merki-

tyksen oppilaan opiskelulle nyt ja tulevaisuudessa. Tulkkia käytetään tarvittaessa, jotta oppilas ja huoltaja ymmär-

tävät käsiteltävät asiat. Wilma toimii viestintävälineenä kodin ja koulun välillä. 

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

Puolalan koulun oppimissuunnitelman lukitsemis- ja arviointikäytäntö: 

Puolalan koulussa yleisen ja tehostetun tuen oppimissuunnitelman lukitsee erityisopettaja, rehtori tai apulaisreh-

tori. 

 

7.4 Erityinen tuki  

Puolalan koulu noudattaa opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman linjauksia ilman lisäyk-

siä. 

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 



Puolalan koulun käytäntö HOJKSin lukitsemisessa: 

Puolalan koulussa HOJKSin lukitsee erityisopettaja, rehtori tai apulaisrehtori. 

 

7.5.1 Tukiopetus 

Puolalan koulun kuvaukset tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja maahanmuuttajien tuetun opetuksen toi-

mintamalleista, työnjaosta ja yhteistyöstä: 

Puolalan koulussa tukiopetusta voidaan antaa tarpeen mukaan tuen kaikilla tasoilla, kohdennetusti ja oikea-aikai-

sesti. Tukiopetusta annetaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tukiopetusta voi antaa luokan-

opettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja. OMO- ja MATU -opetus suunnitellaan osana oppilaan opetuksen jär-

jestämisen laajempaa kokonaisuutta. Kun oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osallistua oman äidinkie-

len opetukseen (MAI-opetus), jota järjestetään Turussa keskitetysti. 

 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

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

Puolalan koulussa osa-aikaista erityisopetusta saa kaikilla tuen tasoilla joustavin järjestelyin samanaikaisopetuk-

sena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan 

saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan monipuolisin 

menetelmin yhdessä oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja huoltajien kanssa. Mahdolliseen oppimissuunni-

telmaan ja HOJKS:iin kirjataan osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja järjestäminen. 

 

8.4. Oppilashuoltosuunnitelmat ja koulun järjestyssäännöt 

8.4.1 Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)  

 Puolalan koulun koulukohtaista yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää (KOR) johtaa rehtori. Hänen lisäkseen 

ryhmään kuuluvat virka-apulaisrehtori, yläkoulun vararehtori, alakoulun vararehtori, ylä- ja alakoulun laaja-

alaiset erityisopettajat, oppilaanohjaaja, ylä- ja alakoulun terveydenhoitajat ja koululääkärit, koulupsykologi 

sekä opettajaedustajat ala- ja yläkoulusta.  

 

 Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin kokoon kutsumana säännöllisesti suunnitte-

lemaan, arvioimaan ja kehittämään koulun yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa sekä seuraamaan sen 

toteutumista.  

 

 Ryhmään kutsutaan tarvittaessa muita koulun henkilöstön edustajia ja lasten ja nuorten hyvinvointia edis-

täviä viranomaisia ja toimijoita. Näitä yhteistyökumppaneita ovat mm. aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa-

jat, koulupoliisi, seurakunnan työntekijät, pohjoisen yhteistyöalueen esiopetuksen edustajat sekä vapaa-

aikatoimialan nuoriso-ohjaajat. Oppilaat osallistuvat koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaan 

oppilaskunnan sekä kestävän kehityksen ryhmien kautta ja huoltajat vanhempainyhdistysten kautta.  

 

 Sekä ala- että yläkoulussa toimii oma oppilaskunnan hallitus. Alakoulussa oppilaskunnan hallitukseen kuu-

luu edustaja kultakin luokalta. Yläkoulussa oppilaskunnan hallitukseen kuuluu kaksi edustajaa kultakin vuo-

siluokalta. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla. Oppilaskunnan hallitukset ko-



koontuvat kuukausittain käsittelemään oppilaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja oppimiseen liittyviä asi-

oita, tekevät esityksiä koulun johdolle ja muulle henkilökunnalle sekä koulun yhteisölliselle oppilashuolto-

ryhmälle, ottavat kantaa asioihin sekä auttavat toteuttamaan yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa 

erilaisia oppilaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Alakoulussa toimii lisäksi kes-

tävän kehityksen ryhmä eli maailmanpelastajat. Kestävän kehityksen ryhmään kuuluu edustaja kultakin luo-

kalta ja edustajat valitaan vuosittain vaaleilla oppilaskunnan hallituksen vaalien yhteydessä. Vastaavaa teh-

tävää yläkoulussa toimittaa ekoraati, johon kuuluu kolme opettajajäsentä sekä vapaaehtoisia oppilasjäse-

niä eri luokilta. Kestävän kehityksen ryhmät keskittyvät erityisesti kestävän kehityksen edistämiseen kou-

lussa.  

 

 Puolalan koulussa toimii viisi aktiivista vanhempainyhdistystä: lähikoululuokkien vanhempainyhdistys, eng-

lannin kieliluokkien kannatusyhdistys, saksan kieliluokkien kannatusyhdistys, suomalais-venäläisten luok-

kien kannatusyhdistys sekä musiikkiluokkien tuki ry. Vanhempainyhdistykset kokoontuvat lukuvuoden ai-

kana säännöllisesti kunkin linjan opettajien kanssa suunnittelemaan ja kehittämään linjan toimintaa sekä 

osallistuvat aktiivisesti lukuvuoden aikana kodin ja koulun yhteistyönä toteutettavien tapahtumien toteut-

tamiseen. Kussakin vanhempainyhdistyksessä voidaan käsitellä myös koko koulun toimintaan liittyviä asi-

oita, ottaa kantaa koulun toimintaan ja tehdä esityksiä koulun johdolle ja muulle henkilökunnalle sekä kou-

lun yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle.  

 

 Arvioidessaan koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa KOR käyttää apuna laajoista terveystarkastuksista tehtyä 

yhteenvetoa, kouluterveyskyselyn (THL) tuloksia, Kunta10-kyselyjen tuloksia, kaupungin sivistystoimessa 

saatuja laadunarvioinnin tuloksia, koulussa toteutettuja asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyjä sekä vuosittai-

sista Kiva Koulu-kartoituksista saatuja tuloksia. Niistä saatujen tietojen pohjalta kehitetään, suunnitellaan ja 

toteutetaan koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. 

8.4.2 Järjestyssäännöt 

1. Käytännön järjestelyt  

Koulualue  

 Koulualueeseen kuuluvat Kauppias-, Tornin- ja Puutarhakadun koulurakennukset, niiden pihat sekä muut 

sisä- ja ulkotilat, joissa opetusta järjestetään.  

Kouluaika 

 Kouluaikaan kuuluvat lukujärjestyksen mukainen työpäivä, tukiopetus ja kurinpidolliset toimet, koulun työ-

suunnitelmassa vahvistettu toiminta, kuten kerhot ja juhlat, sekä koulun ulkopuolinen toiminta, kuten opin-

toretket, leirikoulut, opintokäynnit, esiintymiset, ilta- ja viikonlopputilaisuudet.  

Koulutehtävien suorittaminen  

 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.  

 Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan val-

vonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.  

 Toistuvista unohduksista oppilas ohjataan läksykerhoon.  

Poissaolot  

 Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.  



 Koulusta ei poistuta kesken koulupäivän ilman lupaa. Luvan voivat antaa terveydenhoitaja, opettaja tai reh-

tori.  

 Opettaja kirjaa oppilaan poissaolot Wilma – järjestelmään.  

 Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta viimeistään poissaolopäivänä klo 12 mennessä ja selvittää 

oppilaan poissaolot ensisijaisesti Wilma – järjestelmässä.  

 Luokanopettaja tai -valvoja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän harkinnanvaraisen poissaolon. 

Pidemmät harkinnanvaraiset vapautukset koulutyöstä myöntää alakoulussa apulaisrehtori ja yläkoulussa reh-

tori. Huoltaja anoo poissaolon kirjallisesti hyvissä ajoin ennen poissaoloa.  

 Oppilas tai huoltaja selvittää poissaoloajan tehtävät ja sopii kokeiden suorittamisesta.  

 Koulupäivän aikana tapahtuvista käynneistä hammaslääkärillä, terveydenhoitajalla tai terveyskeskuksessa 

ilmoitetaan etukäteen luokanopettajalle tai luokanvalvojalle tai näytetään asiointitodiste.  

2. Asianmukainen käyttäytyminen  

 Kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä asiallisesti kaikissa tilanteissa.  

 Kaikilla on oikeus häiriöttömään työskentelyyn turvallisessa työympäristössä.  

 Kaikenlainen kiusaaminen, väkivalta, häirintä ja halventaminen ovat kiellettyjä, myös sosiaalisessa mediassa.  

 Kouluun pukeudutaan tarkoituksenmukaisiin kouluvaatteisiin sään ja oppituntien mukaan.  

Ruokailussa  

 Ruokaillaan lukujärjestykseen merkityssä vuorossa.  

 Ruokailuun mennään ilman päällysvaatteita, päähineitä ja reppuja.  

 Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä annetaan muille ruokarauha.  

 Ruoka otetaan linjastolta itse ja kaikki ruoka syödään ruokasalissa pöydän ääressä. Ruoan jättämistä välte-

tään.  

 Ruokailun jälkeen jokainen palauttaa käyttämänsä astiat ja vie roskat roskakoreihin.  

 Ruokailun jälkeen mennään viivyttelemättä välitunnille tai alkavalle oppitunnille.  

 Aikuisilla ruokailijoilla on etuotto-oikeus.  

Oppitunneilla  

 Oppitunneille saavutaan ajoissa ja viivyttelemättä.  

 Päällysvaatteet jätetään naulakkoon.  

 Oppitunneilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan työskentelyrauha toisille oppilaille.  

 Opiskeluvälineiden tulee olla mukana ja kotitehtävien tehtyinä.  

 Tunnilla ei syödä eikä juoda. Eväät pidetään laukussa, ei esillä.  

 Opettaja päättää oppitunnin.  

3. Tarkemmat määräykset esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä  

 Toisten tavaroihin ei kosketa ilman lupaa.  

 Arvotavaroiden tuominen kouluun on aina omalla vastuulla eikä koulu korvaa kadonneita tai särkyneitä tava-

roita.  

 Arvotavaroita ei pidä jättää päällysvaatteiden taskuihin käytävään.  

 Sekä puhelimet että musiikinkuuntelulaitteet pidetään oppitunnin aikana laukussa äänettöminä. Ne eivät ole 

käsillä tai näkyvissä.  

 Koetilanteessa puhelimen luvaton käyttö tulkitaan lunttaamiseksi.  

 Puhelimia tai viihde-elektroniikkaa ei käytetä ruokalassa.  



 Omia medialaitteita käytetään koulun opetustilanteissa opettajan luvalla. Omia laitteita ei ladata koulun ti-

loissa ilman lupaa.  

 Kouluun ja koulun järjestämiin tilaisuuksiin ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä 

tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvalli-

suutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyt-

tävää syytä. Tällaisia aineita ovat mm. tupakkatuotteet, päihteet, teräaseet ja tulentekovälineet.  

4. Koulun omaisuuden käsittelystä  

 Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Aiheutuneesta tai havaitusta vahingosta on viipy-

mättä ilmoitettava koulun henkilökunnalle.  

 Opetusvälineitä käytetään vain opettajan ohjeiden mukaan ja opettajan luvalla.  

 Koululta saaduista oppikirjoista ja opiskeluvälineistä huolehditaan hyvin ja ne palautetaan koululle ohjeiden 

mukaan.  

 Kaikissa tilanteissa on kiellettyä toisten tai koulun omaisuuteen ja koulun kiinteistöön kohdistuva vahingon-

teko.  

 Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta, huolimattomuuttaan tai piittaamattomuut-

taan aiheuttamansa vahingon. Tämä koskee myös oppikirjoja ja opiskeluvälineitä. (Vahingonkorvauslaki: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412   

5. Koulun tilojen siisteydestä huolehtiminen  

 Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa koulualueen ja -tilojen siisteydestä.  

 Oppilas on velvollinen siivoamaan tai korjaamaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa epäjär-

jestyksen tai muun sotkun.  

6. Oleskelu ja liikkuminen koulurakennuksissa ja koulun alueella  

 Polkupyörät talutetaan telineisiin koulupäivän ajaksi.  

 Alakoululaiset siirtyvät aamulla viipymättä odottamaan pihalle kellon soittoa.  

 Alakoulussa koulualueelta ei saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana.  

 Yläkoulussa koulualueelta saa poistua vain siirryttäessä suorinta tietä muihin koulurakennuksiin tai koulun 

tilaisuuksiin.  

 Portaissa ja käytävillä liikutaan rauhallisesti oikeanpuoleista liikennettä noudattaen.  

Välitunnit  

 Välitunnille lähdetään ja sieltä palataan viivyttelemättä. Sisällä saa olla vain opettajan luvalla.  

 Välitunnin alkaessa reppuja ei viedä yläkerroksiin seuraavan luokan eteen.  

 Välitunnilla vältetään portaissa edestakaista liikkumista ja ruokalan läpi kulkemista.  

 WC:ssä käynnit hoidetaan välitunnin aikana.  

 Välttämättömät asiat, mm. lokerolla käynti, hoidetaan välitunnin alussa tai lopussa.  

 Lumen heittely on kielletty.  

 Puolalan alakoulun pihalla noudatetaan alakoulun pihasääntöjä.  

 Peleissä ja leikeissä varotaan, ettei aiheuteta vaaraa itselle tai muille.  

Koulumatkat  

 Koulumatkat kuljetaan liikennesääntöjä noudattaen.  

 Koulualueen ulkopuolisiin opetuspaikkoihin, opintokäyntikohteisiin ja liikunta-alueille kuljetaan opettajan 

ohjeiden mukaisesti.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412


Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta  

 Rikkomuksen tapahduttua opettaja tai rehtori kuulee oppilasta, hankkii muun tarpeellisen selvityksen ja tar-

vittaessa ottaa yhteyttä kotiin.  

 Mikäli oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, käydään hä-

nen kanssaan kasvatuskeskustelu. Oppilas voidaan määrätä myös jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. 

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia, suullisia tai muita tehtäviä, jotka liittyvät rikkeen korvaamiseen tai 

teon seurausten ymmärtämiseen. Oppilas voi saada myös kirjallisen varoituksen.  

 Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai 

koulun järjestämästä tilaisuudesta muuhun valvottuun tilaan.  

 Jos oppilas vaarantaa väkivaltaisella tai uhkaavalla käyttäytymisellään muiden turvallisuuden tai opetus vai-

keutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, oppilaalta voidaan evätä oikeus osallistua 

opetukseen enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi.  

 Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai 

kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan oppilas erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.  

 Rehtorilla, apulaisrehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka 

koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata edellä mainittua poistumismääräystä.  

Rehtori Tuomas Nousiainen on 26.5.2014 hyväksynyt järjestyssäännöt kuultuaan oppilaskuntaa. 

Alakoulun oppilaat osallistuivat järjestyssääntöjen laadintaan kevään 2014 aikana useasti. Yläkoulun oppilaskun-

nan hallitus tapasi rehtorin 30.4. ja 7.5.2014. 

 

8.4.3 Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

 Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.  

 Koulusta ei poistuta kesken koulupäivän ilman lupaa. Luvan voivat antaa terveydenhoitaja, opettaja tai reh-

tori.  

 Opettaja kirjaa oppilaan poissaolot Wilma-järjestelmään.  

 Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta viimeistään poissaolopäivänä klo 12 mennessä ja selvittää 

oppilaan poissaolot ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä.  

 Luokanopettaja tai -valvoja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän harkinnanvaraisen poissaolon. 

Pidemmät harkinnanvaraiset vapautukset koulutyöstä myöntää alakoulussa apulaisrehtori ja yläkoulussa reh-

tori. Huoltaja anoo poissaolon kirjallisesti hyvissä ajoin ennen poissaoloa.  

 Oppilas tai huoltaja selvittää poissaoloajan tehtävät ja sopii kokeiden suorittamisesta.  

 Koulupäivän aikana tapahtuvista käynneistä hammaslääkärillä, terveydenhoitajalla tai terveyskeskuksessa 

ilmoitetaan etukäteen luokanopettajalle tai luokanvalvojalle tai näytetään asiointitodiste.  

8.4.4 Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen  

 

 Terveitä ja terveyttä edistäviä elämäntapoja käsitellään oppitunneilla ja terveystarkastuksissa ensimmäisestä 

kouluvuodesta alkaen. Alakoulussa 5-6 luokan oppilaille pidetään tupakkavalistustunnit ja terveydenhoitaja 

keskustelee henkilökohtaisesti terveystarkastuksen yhteydessä oppilaan kanssa tupakoinnista ja päihteistä.  

 Yläkoulussa terveyttä ja terveitä elämäntapoja käsitellään erityisesti terveystiedon oppitunneilla. Kouluter-

veydenhuollossa käytetään päihdemittarikyselyä 8. ja 9. luokan terveystarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa 

kouluterveydenhoitaja ryhtyy toimenpiteisiin nuoren auttamiseksi.  

 Tupakointia ja päihteiden käyttöä käsitellään myös vanhempainilloissa. Vanhempainiltojen ja oppilaille pidet-

tävien oppituntien (esim. terveystieto) taustatietona voidaan käyttää mm. kouluterveyskyselyn tuloksia.  



 Tupakoiva tai tupakkatuotteita hallussa pitävä oppilas ohjataan ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun. Oppilasta 

pyydetään luovuttamaan tupakkatuotteet pois. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle tai muulle lailliselle edusta-

jalle, joka voi noutaa takavarikoidut tuotteet pois.  

 Päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyvä tai päihteiden käytöstä epäilty oppilas ohjataan kouluterveyden-

hoitajan vastaanotolle. Terveydenhoitaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja sopii tarvittaessa oppilaan alkometri-

mittauksesta tai huumetestauksesta. Huoltaja hakee päihtyneen nuoren koulusta. Mikäli oppilas on huono-

kuntoinen, hänet toimitetaan ambulanssilla päivystykseen. Mikäli oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltai-

sesti soitetaan hälytyskeskukseen poliisin virka-avun saamiseksi. Päihteiden käytöstä tehdään aina lastensuo-

jeluilmoitus.  

Mikäli on ilmeistä, että oppilaalla on hallussaan päihteitä, pyydetään häntä luovuttamaan ne pois. Mikäli oppilas 

kieltäytyy niitä luovuttamasta, voi opettaja tai rehtori suorittaa lainmukaisen tarkastuksen. Tarkastuksen suoritta-

misesta on Puolalan koulussa laadittu erillinen toimintaohje. Huumausaineita koskevissa tapauksissa pyydetään 

poliisilta virka-apua. 

8.4.5 Koulukuljetusten turvallisuutta ja odotusaikoja koskevat ohjeet  

 Puolalan koulussa koulukuljetusjärjestelyistä sovitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä koulun henkilökunnan, 

oppilaan huoltajien ja Turun kaupungin koulukuljetuksista vastaavan tahon kanssa niissä tilanteissa, joissa 

koulukuljetusta tarvitaan. 

8.4.6 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

8.4.6.1 Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen  

 Kaikenlainen kiusaaminen, väkivalta, häirintä ja halventaminen ovat kiellettyjä, myös sosiaalisessa mediassa. 
Sekä oppilailla että opettajilla on koulupäivän aikana oikeus häiriöttömään työskentelyyn turvallisessa ympä-
ristössä.  

 Lukuvuoden alkaessa Puolalan koulussa käsitellään oppitunneilla koulun järjestyssääntöjä ja alakoulussa 
myös pihasääntöjä. Järjestyssäännöt ovat huoltajien luettavissa Wilmassa sekä koulun lukuvuositiedotteessa. 
Niihin palataan aina tarvittaessa.  

 Opettajat valvovat järjestyssääntöjen noudattamista ja ohjaavat oppilaita ottamaan vastuuta omasta käytök-
sestään sekä huomioimaan muita. Lisäksi oppilaita ohjeistetaan ja vanhemmille tiedotetaan lähdettäessä ret-
kille tai kun osallistutaan koulun muuhun toimintaan.  

 Mahdolliseen häiriökäyttäytymiseen pyritään puuttumaan nopeasti. Järjestyssääntöjä rikkova oppilas ohja-
taan kasvatuskeskusteluun ja tarvittaessa käyttöön otetaan kurinpitotoimet.  

 Kiusaamistilanteissa käydään kasvatuskeskustelu ja tarvittaessa asian käsittelyä jatketaan Kiva Koulu - selvit-
telyn avulla. Kaikkia osapuolia kuullaan ja keskustelut kirjataan Kiva Koulu-lomakkeisiin. Huoltajien kanssa 
toimitaan yhteistyössä kiusaamistapausten selvittelyssä.  

 Kiusaamisesta tai väkivaltaisesta käytöksestä oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon tai muuhun koulun jär-
jestyssäännöissä mainittuun rangaistukseen. Häiriökäyttäytyminen kirjataan Wilmaan. Rikosilmoitus tehdään 
tarvittaessa.  

8.4.6.2 Häiriökäyttäytymisen ja kiusaamisen yhteisöllinen ennaltaehkäisy  

 Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) kokoontuu rehtorin kokoon kutsumana säännöllisesti luku-
vuoden aikana suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään koulun yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa 
sekä seuraamaan sen toteutumista.  

 Puolalan koulussa toteutetaan Kiva Koulu -ohjelmaa ja koulussa toimii Kiva Koulu -tiimi. Kiusaamiseen ja häi-
rintään liittyviä asioita käsitellään yhteisöllisesti Kiva Koulu-tunneilla sekä eri oppiaineiden kursseissa. Tar-
peen ilmetessä kiusaamiseen liittyviin teemoihin palataan lukuvuoden aikana. Kiva Koulu -teemapäiviä järjes-
tetään säännöllisesti yhteistyössä oppilaiden kanssa. Yläkoulussa tukioppilaat osallistavat oppilaita yhteisölli-
syyteen ja positiiviseen ilmapiiriin kannustavilla teemapäivillä. Vanhempainilloissa käsitellään kiusaamiseen 



ja käyttäytymiseen liittyviä teemoja tarpeen mukaan. Huoltajia ja oppilaita opastetaan tunnistamaan kiusaa-
misen tunnuspiirteitä sekä kannustetaan raportoimaan tietoonsa tulleista kiusaamistapauksista tai -epäi-
lyistä. Oppilaita kannustetaan kertomaan aikuiselle kiusaamisesta.  

 Opettajat ovat myös kouluttautuneet ohjaamaan Lions Quest- sekä Turvataito-tunteja.  

 Opettajat valitsevat eri kiusaamisen vastaisista ohjelmista soveltuvimmat toimintatavat tilannekohtaisesti.  

 Oppilaskunnan hallitukset kokoontuvat kuukausittain käsittelemään oppilaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja 
oppimiseen liittyviä asioita, tekevät esityksiä koulun johdolle ja muulle henkilökunnalle sekä koulun yhteisöl-
liselle oppilashuoltoryhmälle, ottavat kantaa asioihin sekä auttavat toteuttamaan yhteistyössä koulun henki-
lökunnan kanssa erilaisia oppilaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja oppimiseen liittyviä asioita.  

 Vanhempainyhdistykset kokoontuvat lukuvuoden aikana säännöllisesti kunkin linjan opettajien kanssa suun-
nittelemaan ja kehittämään linjan toimintaa sekä osallistuvat aktiivisesti lukuvuoden aikana kodin ja koulun 
yhteistyönä toteutettavien tapahtumien toteuttamiseen.  

8.4.6.3. Häiriökäyttäytymisen jälkeinen yksilöllinen tuki ja tarvittava hoito  

 Väkivaltaisissa sekä kiusaamistapauksissa käydään oppilaan kanssa aina kasvatuskeskustelu. Kiusaamista-
pauksia ratkotaan Puolalan koulun Kiva Koulu-tiimin johdolla. Tavoitteena on saattaa kiusaamisen osapuolet 
yhteisymmärrykseen sekä sitouttaa heidät sopuisaan ratkaisuun osallisuuden kautta. Kaikkia osapuolia kuul-
laan ja keskustelut kirjataan Kiva Koulu-lomakkeisiin. Huoltajien kanssa toimitaan yhteistyössä kiusaamista-
pausten selvittelyssä.  

 Häiriökäyttäytymisen selvittelyn jälkeen tilannetta pyritään parantamaan ja seuramaan mm. oppilaiden 
kanssa käydyissä jatkokeskusteluissa sekä Kiva Koulu-, Lions Quest- tai Turvataitotaito-tunneilla. Tarvittaessa 
oppilaat voidaan ohjata keskustelemaan terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, koulukuraatto-
rin tai koulupsykologin kanssa. Tapauskohtaisesti voidaan perustaa myös monialainen asiantuntijaryhmä 
(MAR).  

 Sekä koulussa että koulumatkalla tapahtuneista kiusaamistapauksista tiedotetaan huoltajia.  

8.4.6.4 Yhteistyö viranomaisten kanssa  

 Mikäli oppilasta on pahoinpidelty koulupäivän aikana, on huoltajilla oikeus päättää asianomistajana rikosil-
moituksen tekemisestä. Vakavissa pahoinpitelytapauksissa koulu ottaa yhteyttä poliisiin ja tiedottaa asiasta 
huoltajia, jolloin poliisi päättää asian saattamisesta syyteharkintaan.  

8.4.6.5 Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyö-
tahoille  

 Opettajat perehdytetään suunnitelmaan opettajankokouksissa ja oppilaat oppituntien aikana. Huoltajia infor-
moidaan asiasta koulun vanhempainilloissa.  

8.4.7 Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

 Puolalan koulussa toimii kaksi kriisiryhmää. Alakoulun kriisiryhmään kuuluvat apulaisrehtori, turvallisuusvas-
taava, vararehtori, erityisopettajat ja terveydenhoitaja. Yläkoulun kriisiryhmään kuuluvat rehtori, turvalli-
suusvastaava, yläkoulun apulaisrehtori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Kriisiryhmät nimetään koulun 
vuosisuunnitelmassa.  

 Puolalan koulun kriisisuunnitelmassa on esitetty koulun yleinen toimintamalli kriisitilanteissa ja traumaatti-
sissa tapahtumissa. Seuraavia tapauksia varten suunnitelmassa on yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet: 

 Onnettomuudet koulussa  

 Vakava väkivalta tai sen uhka  

 Kuolemantapaus  

 Toimintaohje epäiltäessä lapsen kaltoinkohtelua  

 Päihteet ja huumeet koulumaailmassa  

 Maailmanlaajuiset erityistilanteet  

 Kriisi työyhteisössä  

 Pelastautumisohjeet  



 Koulun kriisisuunnitelma ja koulun pelastussuunnitelmaan perustuva turvallisuusopas ovat käsillä kaikissa 
opettajainhuoneissa sekä rehtorin ja apulaisrehtorien työhuoneissa. Koulun henkilökunnalla on velvollisuus 
perehtyä asiakirjoihin. Henkilökuntaa ohjeistetaan ja koulutetaan kriisi- ja turvallisuusasioissa säännöllisesti 
kokouksissa ja koulutuspäivinä. Pelastautumisharjoitukset järjestetään yhteistyössä oppilaitten kanssa.  

 Rehtori tai apulaisrehtori johtaa koulun kriisityötä ja vastaa tiedottamisesta. Rehtorit työskentelevät yhteis-
työssä koulun turvallisuusvastaavien kanssa. Koulun kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma muodostavat 
kokonaisuuden, jolla varaudutaan toimimaan poikkeuksellisissa tilanteissa.  

 Kriiseihin ja traumaattisiin tapahtumiin liittyvä psykososiaalinen tuki ja jälkihoito järjestetään koulun toi-
mesta (esim. koulupsykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri) tai tarvittaessa yhteistyössä asiantuntijatahojen 
kanssa. Tarvittavat yhteystiedot ovat kriisisuunnitelmassa.  

Koulun kriisiryhmät tarkistavat ja tarvittaessa päivittävät kriisisuunnitelman lukuvuosittain. 

8.4.8 Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 

 Puolalan koulussa yksittäistä oppilasta koskeva yksilökohtainen oppilashuolto järjestetään Turun kaupungin 
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämistä koskevan, opetussuunnitelmaan kirjatun käytännön mukaisesti.  

8.4.9 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa  

8.4.9.1 Oppilaan osallisuus yhteisöllisessä oppilashuollossa  

 Oppilas osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoon oppilaskuntatoiminnan, kestävän kehityksen ryhmien ja ylä-
koulussa tukioppilastoiminnan kautta.  

 Sekä ala- että yläkoulussa toimii oma oppilaskunnan hallitus. Alakoulussa oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 
edustaja kultakin luokalta. Yläkoulussa oppilaskunnan hallitukseen kuuluu kaksi edustajaa kultakin luokka-
asteelta. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla. Yläkoulussa valitaan joka kevät uu-
det tukioppilaat kahdeksasluokkalaisista. Tehtävään haetaan ja valinnan tekevät vanhat tukioppilaat toimin-
nallisten haastattelujen avulla ohjaavan opettajan kanssa.  

 Oppilaskunnan hallitukset kokoontuvat kuukausittain käsittelemään oppilaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja 
oppimiseen liittyviä asioita, tekevät esityksiä koulun johdolle ja muulle henkilökunnalle sekä koulun yhteisöl-
liselle oppilashuoltoryhmälle, ottavat kantaa asioihin sekä auttavat toteuttamaan yhteistyössä koulun henki-
lökunnan kanssa erilaisia oppilaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Tukioppilaat 
kantavat vastuuta uusien oppilaiden kouluun ohjaamisessa, erilaisten ryhmäyttämistilanteiden ja tempaus-
ten järjestämisessä sekä toimivat vertaistukena oppilastovereilleen ja viestintäkanavana opettajiin ja henkilö-
kuntaan päin.  

 Alakoulussa toimii lisäksi kestävän kehityksen ryhmä eli maailmanpelastajat. Kestävän kehityksen ryhmään 
kuuluu edustaja kultakin luokalta ja edustajat valitaan vuosittain vaaleilla oppilaskunnan hallituksen vaalien 
yhteydessä. Vastaavaa tehtävää yläkoulussa toimittaa ekoraati, johon kuuluu kolme opettajajäsentä ja va-
paaehtoisia oppilasjäseniä eri luokilta. Kestävän kehityksen ryhmät keskittyvät erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseen koulussa.  

 Kunkin luokan oppilaskunnan hallituksen jäsen sekä kestävän kehityksen ryhmän jäsen toimivat viestin välit-
täjänä oman luokan ja oppilaskunnan hallituksen tai kestävän kehityksen ryhmän välillä. Siten kaikilla oppi-
lailla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Oppilaat 
tulevat kuulluiksi myös osallistumalla kaupungin järjestämiin laadunarvioinnin kyselyihin, koulun toteutta-
miin asiakaskyselyihin sekä Kiva Koulu -kartoituksiin.  

8.4.9.2 Oppilaan osallisuus yksilöllisessä oppilashuollossa  

 Yksilöllinen oppilashuolto toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa niiden periaat-
teiden mukaan, jotka on kirjattu Turun kaupungin yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämistä koskevaan 
opetussuunnitelmaosaan.  

8.4.9.3 Huoltajan osallisuus yhteisöllisessä oppilashuollossa  



 Huoltajat osallistuvat koulun yhteisölliseen oppilashuoltoon vanhempainyhdistysten kautta. Puolalan kou-
lussa toimii viisi aktiivista vanhempainyhdistystä: lähikoululuokkien vanhempainyhdistys, englannin kieli-
luokkien kannatusyhdistys, saksan kieliluokkien kannatusyhdistys, suomalais-venäläisten luokkien kanna-
tusyhdistys sekä musiikkiluokkien tuki ry.  

 Vanhempainyhdistykset kokoontuvat lukuvuoden aikana säännöllisesti kunkin linjan opettajien kanssa 
suunnittelemaan ja kehittämään linjan toimintaa sekä osallistuvat aktiivisesti lukuvuoden aikana kodin ja 
koulun yhteistyönä toteutettavien tapahtumien toteuttamiseen.  

 Kussakin vanhempainyhdistyksessä voidaan käsitellä myös koko koulun toimintaan liittyviä asioita, ottaa 
kantaa koulun toimintaan ja tehdä esityksiä koulun johdolle ja muulle henkilökunnalle sekä koulun yhtei-
sölliselle oppilashuoltoryhmälle. Huoltajat tulevat kuulluiksi myös osallistumalla kaupungin järjestämiin 
laadunarvioinnin kyselyihin sekä koulun toteuttamiin asiakaskyselyihin.  

8.4.9.4 Huoltajan osallisuus yksilöllisessä oppilashuollossa  

 Yksilöllinen oppilashuolto toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa niiden periaat-
teiden mukaan, jotka on kirjattu Turun kaupungin yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämistä koskevaan 
opetussuunnitelmaosaan.  

8.4.9.5 Oppilashuollollinen yhteistyö koulun muiden yhteistyötahojen/kumppaneiden kanssa  

 Monialainen asiantuntijaryhmä konsultoi tai pyytää oppilaan asian käsittelyyn mukaan tarvittaessa esim. 
kasvatus- ja perheneuvolan, aamu- ja iltapäivätoiminnan taikka muiden oppilaan kanssa toimivien tahojen 
edustajia. Tähän pyydetään oppilaan ja/tai huoltajan lupa. Koulu tekee säännöllistä yhteistyötä koulupolii-
sin kanssa sekä tarvittaessa lastensuojelun kanssa Turun kaupungin oppilashuoltoa koskevan opetussuun-
nitelman mukaisesti.  

8.4.9.6 Yhteistyö opiskelun siirtymävaiheessa  

 Puolalan koulussa tehdään yhteistyötä opiskelun siirtymävaiheessa oppilaan siirtyessä esikoulusta kou-
luun sekä oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun.  

 Tammikuussa niillä huoltajilla, jotka aikovat hakea lastaan Puolalan koulun kieliluokalle, on mahdollisuus 
osallistua kieliluokkien infoiltaan kuulemaan kieliluokkatoiminnasta. Avoimet ovet koulutulokkaille ja hei-
dän huoltajilleen järjestetään tammikuussa.  

 Kun koulutulokkaita koskeva oppilasvalinta on valmistunut, esikoulusta siirtyvät Wilman kautta (kunnalli-
set päiväkodit) tai sieltä lähetetään (yksityiset päiväkodit) kouluun huhti-toukokuussa esikoululaisia kos-
kevat varhaiskasvatuksen oppimissuunnitelmat, joiden pohjalta tuleva opettaja voi perehtyä uusiin oppi-
laisiinsa. Tarvittaessa esikoulun opettaja ja tuleva luokanopettaja voivat tavata taikka olla puhelimitse yh-
teydessä oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.  

Tammikuussa pidetään yläkouluinfo yläkouluun siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen. Rehtori vierailee kussa-
kin 6. luokassa kertomassa yläkouluun siirtymisestä. Huhti-toukokuussa 6. luokan oppilaat vierailevat tulevassa 
yläkoulussaan oppilaanohjaajan ja koulun tukioppilaiden ohjauksessa. Tarvittaessa oppilaan yläkoulun tuleva luo-
kanvalvoja ja erityisopettaja voivat olla yhteydessä 6. luokan luokanopettajaan opetuksen järjestämiseen liitty-
vissä asioissa. 
 

8.4.10 Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi  

Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä arvioi oppilashuoltosuunnitelman ja oppilashuollon pal-
veluiden toteutumista lukuvuosittain. Arvioinnin tukena käytetään mm. valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tu-
loksia sekä oppilailta, huoltajilta ja koulun henkilökunnalta saatua palautetta.  

Opetussuunnitelman koulukohtainen sisältö on esitelty oppilaskunnalle huhti- ja toukokuun 2014 aikana. Oppilas-
kunnan mukaan opetussuunnitelman koulukohtainen osuus on hyvä. Alakoulussa oppilaiden osallisuus toteutuu 
kiitettävästi.  Yläkoulun osalta oppilaskunnan hallitus miettii keinoja koko oppilaskunnan – ei vain oppilaskunnan 
hallituksen – vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.  



 

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus 

Puolalan koulu tarjoaa kaksikielistä opetusta englannin ja saksan kieliluokilla sekä suomalais-venäläisillä luokilla. 

Opiskelu kieliluokilla on suunnattu äidinkielenään suomea puhuville oppilaille sekä niille oppilaille, joiden suomen 

kielen taito on riittävä. Ensimmäiselle luokalle tultaessa englannin ja saksan kieliluokille pyrkivät hakijat osallistuvat 

Turun yliopiston oppimistutkimuskeskuksen toteuttamaan kieliluokkatestiin, jossa testataan hakijan kielellisiä val-

miuksia. Oppilasvalinta tehdään kieliluokkatestistä saatujen pistemäärien perusteella. Suomalais-venäläiselle luo-

kalle hakijat osallistuvat soveltuvuushaastatteluun. Vuosiluokille 2-6 pyrkivien oppilaiden taidot testataan suomen 

kielessä, matematiikassa ja vieraassa kielessä. Yläkoulun kieliluokille pyrittäessä oppilaat testataan kokeella, joka 

edellyttää hyvää suomen kielen sekä vieraan kielen hallintaa. 

TAVOITTEET 

1.-2. luokilla tavoitteena on, että oppilas herkistyy uudelle kielelle, ja synnytetään ja vahvistetaan kohdekielen tai-

toja tulevia luokka-asteita varten. Kieli on toiminnan, oppimisen ja viestinnän väline. Tavoitteena on synnyttää op-

pimisen iloa ja herättää innostusta ja mielenkiintoa kohdekieltä kohtaan. Kieltä omaksutaan arkisissa viestintätilan-

teissa ja keskusteluun, draamaan, lauluun, leikkiin ja peleihin sekä digitaalisiin materiaaleihin perustuvat menetel-

mät korostuvat.  

3.-6. luokilla syvennetään kaikkia kielen osaamisalueita. Menetelmiä ja viestintäkanavia käytetään monipuolisem-

min, ja oppilaita ohjataan yhä enemmän myös valitsemaan niistä itselle sopivimpia tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tavoitteena on, että oppilaiden vieraan kielen kommunikatiiviset taidot kehittyvät edelleen ja oppilas käyttää kieltä 

aktiivisesti ja luontevasti. Kohdekielen käyttöön kannustetaan ja kielenkäyttötilanteisiin luodaan mahdollisuuksia 

enenevässä määrin. Oppilaan motivaatio ja rohkeus käyttää kieltä oppimisen ja kommunikaation välineenä lisään-

tyy taitojen karttuessa. Oppilaan vastuu omasta opiskelusta ja työskentelystä vieraalla kielellä kasvaa.  

7.-9. luokilla syvennetään kaikkia kielen osaamisalueita edelleen. Tavoitteena on luontevasti kohdekieltä käyttävä 

oppilas, joka on perehtynyt kohdekielisiin maihin ja kulttuureihin sekä tutustunut toisiin eurooppalaisiin nuoriin.   

SISÄLLÖT 

Kohdekieli on olennainen osa kieliluokkien jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutustilanteita peruskoulun alusta 

lähtien. Vuosiluokilla 1-6 kohdekielellä voidaan opiskella kaikkien oppiaineiden sisältöjä, painottaen matematiikan, 

ympäristöopin sekä historian sisältöjä. Vuosiluokilla 7-9 eri oppiaineiden opiskelu kohdekielellä jatkuu englannin 

kieliluokilla. Saksan kieliluokilla ja suomalais-venäläisillä luokilla oppiaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti suo-

meksi.   

Kohdekielen osuus eri oppiaineissa ja tunneilla sovitetaan oppilasryhmän tarpeisiin ja opiskeltaviin sisältöihin. Eri 

oppiaineiden kielellisenä tavoitteena on, että oppilaat omaksuvat opiskeltavien aiheiden keskeistä sanastoa ja tu-

tustuvat kullekin tieteenalalle tyypilliseen kielenkäyttöön ja tyyliin. Oppilasta ohjataan etsimään ja hyödyntämään 

ikäkaudelle soveltuvaa kohdekielistä lähdeaineistoa. Oppitunneilla harjoitellaan kohdekielisten suullisten ja kirjal-

listen esitysten laatimista. Myös oppimateriaalit voivat olla vieraskielisiä.  

Kielenelävöittäjän tunneilla oppilaat saavat autenttisen kosketuksen kohdekieleen. Kieliluokkaopetus mahdollistaa 

kieleen ja kulttuuriin liittyvien teemojen kokemuksellisen ja elämyksellisen käsittelyn. Opetusta elävöitetään erilai-

sin kulttuuri- ja maantuntemusta (tapoja, juhlia, perinteitä) lisäävin tapahtumin kouluvuoden aikana. Kielenelävöit-

täjän tunneilla hyödynnetään sitä, että opettajat ovat natiiveja, eli syntyperäisiä opetuskielten puhujia. Saksan, ve-

näjän ja englannin kielen ja kulttuurin tunneilla oppilaat saavat mahdollisuuden kuulla syntyperäisen opettajan pu-

hetta, keskustella kohdekielellä, laajentaa arkielämään, kulttuuriin, maantuntemukseen ja globaaliin ilmiöihin liit-

tyvää sanastoa. Kielenelävöittäjät rohkaisevat oppilaita alusta lähtien käyttämään kieltä erilaisissa autenttisissa pu-

hetilanteissa.  



Vuosittain kohdekielellä opetettaviin sisältöihin vaikuttavat ajankohtaiset teemat, oppilaiden ja opettajien tekemä 

yhteinen suunnittelutyö, käytettävissä olevat yhteistyöverkostot sekä kulloinkin käynnissä olevat hankkeet. Tavoit-

teista, opetuksen painotusalueista ja sisällöistä keskustellaan säännöllisesti henkilökuntakokouksissa ja eri kielilin-

jojen omissa kokouksissa. Kokouksissa ja kielilinjojen ryhmäkehityskeskusteluissa arvioidaan myös tavoitteiden to-

teutumista ja keskustellaan muutostarpeista. Suunnittelutyötä tehdään myös yhdessä oppilaiden ja kannatusyhdis-

tysten kanssa. 

7.-9. luokilla kohdekieltä (englanti, saksa, venäjä) opetetaan painotetusti. A1-kielen tuntimäärä ylittää peruskou-

lulle asetetun minimin. Oppilailla on mahdollisuus osallistua oppilasvaihtoon ja saksan kieliluokan oppilaat suorit-

tavat Saksan valtion kielidiplomin (Deutsches Sprachdiplom - DSD I).  

ARVIOINTI 

Eri oppiaineissa kohdekielelle asetetut tavoitteet eivät toimi arvosanan muodostamisen perusteena. Kieli on kui-

tenkin väline sisältöjen oppimisessa, ja siksi tärkeä myös oppiaineiden tavoitteiden saavuttamisessa.  

Perusopetuksen päättöarvioinnissa kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin 

kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi toisen asteen opintoihin 

hakeuduttaessa.  

 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

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

arvioinnista: 

1-6 luokat:   

Lähikoululuokilla, englannin ja saksan kieliluokilla sekä suomalais-venäläisillä luokilla taide- ja taitoaineiden valin-

naiset tunnit (2 vuosiviikkotuntia) on sijoitettu 3. vuosiluokalla musiikkiin (1 vuosiviikkotunti) ja kuvataiteeseen (1 

vuosiviikkotunti). Valinnaiset taide- ja taitoaineet syventävät ja laajentavat 3. vuosiluokan tavoitteita ja sisältöjä 

musiikissa ja kuvataiteessa. Ne ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien aineiden opetusta ja ne myös arvioidaan 

osana niiden opetusta. Valinnaisista tunneista ei tule erillistä arviota todistuksiin. 

Musiikkiluokilla valinnaiset tunnit käytetään painotettuun opetukseen (musiikki). 

7-9 luokat:  

Lähikoululuokilla, englannin ja saksan kieliluokilla sekä suomalais-venäläisillä luokilla taide- ja taitoaineiden valin-

naiset tunnit opetetaan 8. luokalla (2 vuosiviikkotuntia) ja 9. luokalla (2 vuosiviikkotuntia). Tarjolla on musiikkia, 

kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa ja kotitaloutta. Valinnaiset taide- ja taitoaineet syventävät kaikille yhteisinä oppi-

aineina opetettavien aineiden tavoitteita ja sisältöjä. Ne ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien aineiden ope-

tusta ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta. Valinnaisista tunneista ei tule erillistä arviota todistuksiin.  

Oppilas valitsee taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vuosiviikkotunnin kursseina yhdeksi lukuvuodeksi ker-

rallaan. 8. ja 9. luokan oppilaat ryhmitellään yhteisiin opetusryhmiin.  

Lisäksi lähikoululuokilla, englannin ja saksan kieliluokilla sekä suomalais-venäläisillä luokilla yksi taide- ja taitoainei-

den valinnainen tunti käytetään Turun kaupungin tuntijakopäätöksen mukaisesti käsityön opetukseen 7. luokalla.  

Musiikkiluokilla kaikki valinnaiset tunnit käytetään painotettuun opetukseen (musiikki). 

12.2 Valinnaiset aineet 

Puolalan koulun kuvaukset koulukohtaisista valinnaisista aineista: 

Puolalan koulussa tarjottavat koulukohtaiset valinnaisaineet kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 



Liite 1. Oppimisen tuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2. Tuen tasot 

 

 

 

 

 

 

  



Liite 3. Puolalan koulun tuntijaot  
 

LÄHILUOKAT (Koulukohtaiset lisätunnit merkitty punaisella) 

 

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

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

A1-kieli 1 1 2 2 3 2 2 2 3 18 

B1-kieli   2 2 1+1 1 7 

matematiikka 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2 2 2+1 3 3 2    15 

biologia, maantieto   2 2 3 7 

fysiikka, kemia    2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 32 

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

historia ja yhteisk.    1 2 2 +1 2 2 3 13 

musiikki 1 1 2 1 1 1 1 1  9 

kuvataide 1 1 2 1+1 1 2 2   11 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

taide- ja taito/valinn.         2 2 4 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 63 

oppilaanohjaus     0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet     1 1 1  3 3 9 

Tunteja yhteensä  20 20 23 25 25 26 29 30 30 228 

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

valinnainen B2-kieli     2 2 0 

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



ENGLANNIN KIELILUOKAT (Koulukohtaiset lisätunnit merkitty punaisella) 

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

äidinkieli ja kirjall.   7 7 5 5 4 4 3 3 3 41 

A1-kieli  1 1 2 2+1 3 2 3 4 3 22 

B1-kieli   2 2 1+1 1 7 

matematiikka 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2 2 2+1 3 3 2    15 

biologia, maantieto   2 2 3 7 

fysiikka, kemia    2 3 2 7 

terveystieto   0,5 0,5 2 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 32 

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

historia ja yhteisk.    1 2 2+1 2 2 3 13 

musiikki 1 1 2 1 1 1  1 1 9 

kuvataide 1 1 2 1 1 2 2   10 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

taide- ja taito/valinn.         2 2 4 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus     0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet      1 1 1  2 2 7 

Tunteja yhteensä  20 20 23 25 25 26 29 30 30 228 

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

valinnainen B2-kieli     2 2 0 

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



SAKSAN KIELILUOKAT (Koulukohtaiset lisätunnit merkitty punaisella) 

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

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

A1-kieli  1 1 2 2+1 3 2 3 3 3 21 

B1-kieli   2 2 1+1 1 7 

matematiikka 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2 2 2+1 3 3 2    15 

biologia, maantieto   2 2 3 7 

fysiikka, kemia    2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 32 

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

historia ja yhteisk.    1 2 2+1 2 2 3 13 

musiikki 1 1 2 1 1 1  1 1 9 

kuvataide 1 1 2 1 1 2 2   10 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

taide- ja taito-/valinn.         2 2 4 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus     0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet      1 1 1  2 2 7 

Tunteja yhteensä  20 20 23 25 25 26 29 30 30 228 

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

valinnainen B2-kieli     2 2 0 

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



SUOMALAIS-VENÄLÄISET LUOKAT (Koulukohtaiset lisätunnit merkitty punaisella) 

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

äidinkieli ja kirjall.  7 7 5 5 4 4 3 3 4 42 

A1-kieli  1 1 2,5 2,5 3,5 2,5 3 3 3 22 

B1-kieli   2 2 1+1 1 7 

matematiikka 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 

ympäristöoppi 2 2 2+1 3 3 2    15 

biologia, maantieto   2 2 3 7 

fysiikka, kemia    2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 32 

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

historia ja yhteisk.    1 2 2 2 2 3 12 

musiikki 1 1 2 1 1 1  1 1 9 

kuvataide 1 1 2 1 1 2 2   10 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

taide- ja taito-/valinn.         2 2 4 

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus     0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet     1 1 1  2 2 7 

Tunteja yhteensä  20 20  23,5 24,5 25,5 25,5 29 30 30 228 

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

valinnainen B2-kieli        2 2 0 

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



MUSIIKKILUOKAT (Koulukohtaiset lisätunnit merkitty punaisella) 

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

äidinkieli ja kirjallisuus   5 5 4 4 3 3 4 28 

A1-kieli  2 2 3 2 2 2 3 16 

B1-kieli   2 2 1+1 1 7 

matematiikka   3 4 4 4 3 4 4 26 

ympäristöoppi   2 3 3 2    10 

biologia, maantieto   2 2 3 7 

fysiikka, kemia    2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 27 

uskonto, ET   1 1 2 1 1 1 1 8 

historia ja yhteisk.    1 2 2 1 3 3 12 

musiikki   4 3 3+1 3+1 3 3 3 24 

kuvataide   1 1 1 2 2   7 

käsityö   2 1+1 1 1 2   8 

liikunta   2 3 2 2 2 3 2 16 

kotitalous   3   3 

taide- ja taito- /valinn.            

Taide- ja taitoaineet yhteensä 58 

oppilaanohjaus     0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet         2 2 4 

Tunteja yhteensä    22 25 26 26 29 30 30 188 

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

valinnainen B2-kieli     2 2 0 

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

 

 

 



Liite 4. Varhennettu vieraan kielen opetus vuosiluokilla 1-2 Puolalan koulussa 
 

Varhennetussa kielenopetuksessa tavoitteena on kohdekieleen ja kohdekulttuuriin tutustuminen, uudelle kielelle 

herkistyminen ja kohdekielen taitojen varhainen kehittyminen tulevia luokka-asteita varten. Kieli on toiminnan, 

oppimisen ja viestinnän väline. Tavoitteena on synnyttää oppimisen iloa ja herättää innostusta ja mielenkiintoa 

kohdekieltä kohtaan sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin 

kielitaitoa rohkeasti. Kieltä omaksutaan arkisissa viestintätilanteissa, ja keskusteluun, draamaan, lauluun, leikkiin 

ja peleihin perustuvat menetelmät korostuvat. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Sisältöinä 

ovat oppilaan arkielämään liittyvät tutut ympäristöt kuten koti, koulu, harrastukset jne. Opetuksen alussa oppi-

laalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään 

ja lisätään. Arviointi tapahtuu sanallisena arviointina merkinnällä hyväksytty/hylätty. 

A1-ENGLANTI 

 

 

Opetuksen tavoit-

teet 

1. luokka 

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen tavoit-

teet 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet (S) 

 

Koulukohtainen sinisellä 

Laaja-alainen 

osaaminen  

(L) 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

   

T1 tutustutaan, mitä 

kieliä ja kulttuureita 

koulussa, lähiympä-

ristössä ja Suomessa 

on. Ohjataan oppi-

lasta tunnistamaan 

kohdekieli muista 

kielistä. 

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta arjessaan 

sekä tunnistamaan kohde-

kieli muista osaamistaan 

kielistä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kie-

liä koulussa, lähiympäristössä ja 

Suomessa puhutaan ja tutustu-

taan niissä esiintyviin kulttuurei-

hin. Keskustellaan eri kielten yh-

täläisyyksistä ja eroista. 

Hyödynnetään kielten opetuk-

sessa oman koulun ja lähiympä-

ristön kotikansainvälisyyttä sekä 

Turun kaksi- ja monikielistä kult-

tuuritarjontaa (kirjasto, teatteri 

jne). 

Pohditaan omia kokemuksia 

kohtaamisissa eri kieli- ja -kult-

tuuritaustan omaavien ihmisten 

kanssa. 

Kuunnellaan ja tutustutaan kie-

leen toiminnallisten harjoitus-

ten avulla (esim. leikit, pelit, 

laulut). 

L1, L2, L5, L7 



T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä 

kielellistä ja kulttuu-

rista moninaisuutta 

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen 

ja kulttuurisen moninaisuuden 

merkitystä ja arvoa eri yhtei-

söille. 

Kielellisen ja kulttuurisen moni-

naisuuden merkitys omassa per-

heessä, luokassa ja koulussa. 

Hyödynnetään oman koulun ja 

lähiympäristön kotikansainväli-

syyttä kieltenopetuksessa. 

Harjoitellaan arvostavaa ja koh-

teliasta kielenkäyttöä vuorovai-

kutustilanteissa (esim. leikin ja 

draaman avulla). 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot    

T3 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tehdä yhteistyötä 

muiden kanssa ja toi-

mia ryhmässä 

Oppilas oppii yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yh-

teistyötä ja työskentelemään 

pareittain ja ryhmissä. 

Pohditaan yhdessä monikieli-

syyttä oppilaan omassa arjessa. 

Tehdään yhdessä havaintoja sa-

nojen lainautumisesta kielestä 

toiseen. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäy-

töstä sekä kehittä-

mään kielellistä päät-

telykykyä 

Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja il-

mausten merkityksiä sekä 

tekemään havaintoja kie-

lestä ja kielenkäytöstä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöi-

sesti puhuttua kieltä. Harjoitel-

laan sanojen merkitysten päät-

telyä asiayhteyden, yleistiedon 

tai muiden kielten osaamisen 

perusteella.  

Ohjataan ja kannustetaan lasta 

tarkkailemaan ja tutkimaan vie-

rasta kieltä myös koulussa ja 

koulun ulkopuolella (kielen tark-

kailuun kannustavat läksyt). 

Tehdään havaintoja sanojen lai-

nautumisesta kielestä toiseen 

(lasten kokemusmaailman sa-

nastoa-> lelut, pelit, viihdemaa-

ilma, herkut). 

Keskustellaan siitä, miten kieltä 

voi harjoitella koulun ulkopuo-

lella, käyttäen eri viestintäväli-

neitä (esim. pelit, leikit, laulut). 

L1, L4, L5 



T5 tutustutaan yh-

dessä erilaisiin tapoi-

hin oppia kieliä ja ko-

keillaan, millaiset ta-

vat oppia kieliä sopi-

vat oppilaalle parhai-

ten. Harjoitellaan yh-

dessä asettamaan ta-

voitteita kielten opis-

kelulle. 

Oppilas oppii tunnista-

maan, kokeilemaan, har-

joittelemaan ja käyttämään 

erilaisia kielenopiskelutai-

toja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opi-

taan ja miten kieliä voi oppia. 

Harjoitellaan erilaisia tapoja 

opiskella kieltä. Harjoitellaan ar-

vioimaan omaa kielitaitoa itse- 

ja vertaisarvioinnin keinoin 

käyttämällä esimerkiksi Euroop-

palaista kielisalkkua. 

Oppilasta ohjataan tutustumaan 

erilaisiin tapoihin oppia kieltä, 

(toiminta, toisto, leikki, puhumi-

nen, kuuleminen, piirtäminen, 

laulu, draama), jotta hän myö-

hemmin kykenee omakohtai-

seen tavoitteiden asetteluun ja 

arviointiin. 

Tutustutaan tavoitteiden aset-

teluun, itse- ja vertaisarviointiin. 

Tavoitteenasettelua harjoitel-

laan ryhmässä. 

Harjoitellaan kieltä mm. laula-

malla, leikkimällä ja piirtämällä. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia vuoro-

vaikutuksessa 

   

T6 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä monipuolisesti 

erilaisissa vuorovai-

kutustilan-teissa 

Oppilas oppii käytämään 

kieltä viestintäkumppanin 

tukemana muutamissa ylei-

simmin toistuvissa viestin-

tätilanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä va-

litaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat 

eri kielenkäyttötarkoituksiin liit-

tyvät tilanteet, kuten tervehti-

minen, hyvästely, omasta it-

sestä kertominen ja arkeen liit-

tyvät kielenkäyttötilanteet. 

Opetuksessa harjoitellaan koh-

teliasta kielenkäyttöä vuorovai-

kutustilanteissa. Osana vuoro-

vaikutusta harjoitellaan sanas-

toa ja rakenteita fraaseina esi-

merkiksi laulujen, leikkien, draa-

man ja pelillistämisen avulla. 

Oppilas harjoittelee muutamia 

tilanteeseen sopivia tervehdyk-

siä ja fraaseja (esim. Good 

morning, Good afternoon, thank 

L1, L2, L4,  

L6, L7 



you, please, here you are, bye, 

yes, no). Oppilas harjoittelee 

esittelemään itsensä sekä tue-

tusti kertomaan itsestään (esim. 

vointi, ikä). Lasta rohkaistaan 

reagoimaan kieleen. 

Tutustutaan kieleen monipuoli-

sesti hyödyntäen erilaisia op-

pimistapoja, myös tietotekniik-

kaa. 

Kielenkäyttötilanteissa harjoi-

tellaan erityisesti tervehtimistä, 

hyvästelyä, itsestä kertomista ja 

muita arkeen liittyviä kielen-

käyttö-tilanteita. 

T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään non-

verbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sa-

nojen merkityksiä. 

Rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan omia oi-

valluksiaan sekä vies-

tin ymmärtämiseen 

liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntä-

mään erilaisia apukeinoja 

kuten eleitä, ilmeitä, sanas-

toja ja TVT-taitoja selviyty-

äkseen vuorovaikutustilan-

teesta. Oppilas oppii arvaa-

maan tai päättelemään yk-

sittäisten sanojen merki-

tyksiä. Oppilas oppii ilmai-

semaan, onko ymmäränyt 

kuulemansa. Oppilas oppii 

tuomaan esille omia oival-

luksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. Har-

joitellaan erilaisten viestinnässä 

tarvittavien apukeinojen, kuten 

eleiden ja piirtämisen käyttöä. 

Harjoitellaan sanojen merkitys-

ten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kielten 

osaamisen perusteella. Harjoi-

tellaan ilmaisuja, joita tarvitaan, 

kun viestin ymmärtämisessä on 

ongelmia. 

Pohditaan, miten voi toimia, jos 

osaa kieltä vain vähän. Tutustu-

taan nonverbaalisen viestinnän 

keinoihin ja harjoitellaan niitä. 

Tutkitaan lapsen maailmaan liit-

tyviä vieraskielisiä sanoja ja har-

joitellaan sanojen merkityksien 

päättelyä (esim. lelut: pet shop, 

pelit: football, viihdemaailma: 

play station, herkut: popcorn). 

Harjoitellaan yleisimmin toistu-

via, epämuodollisia, rutiinin-

omaisia viestintätilanteita 

(esim. leikkimällä, toistamalla, 

pelaamalla). 

L1, L2, L3, L4 

L5, L7 

 

T8 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisiä kohteliaisuu-

den ilmauksia. 

S3 Totutellaan käyttämään kie-

lelle ja kulttuurille tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden ilmauksia arjen 

vuorovaikutustilanteissa, kuten 

L2, L4, L6, L7 



kieltä viestintätilan-

teeseen ja kulttuuriin 

sopivalla tavalla 

tervehtiminen, hyvästely, kiittä-

minen ja avun pyytäminen. Har-

joitellaan luontevaa reagointia 

vuorovaikutustilan-teissa. 

Tutustutaan kulttuurien välisiin 

eroihin kohteliaisuuden ilmauk-

sissa. Harjoitellaan kohteliasta 

kielen käyttöä oppitunneilla ja 

osana koulun arkea (esim. hello, 

good morning, please, thank 

you, sorry). 

Harjoitellaan intonaation, elei-

den, ilmeiden ja ympäristön 

hyödyntämistä viestintätilan-

teissa. 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tulkita tekstejä 

   

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään koh-

dekielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa 

Oppilas oppii ymmärämään 

muutamia kuulemiaan ja 

näkemiään sanoja ja il-

mauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä va-

litaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Oppilas tutustuu ensisi-

jaisesti puhuttuihin teksteihin ja 

vähitellen myös kirjoitettuihin 

teksteihin sekä arjessa kuulu-

vaan ja näkyvään kieleen. Kuun-

nellaan ja havainnoidaan kohde-

kielen ääntämistä sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja into-

naatiota. Ymmärtämistä harjoi-

tellaan esimerkiksi laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden ja 

kuvien avulla. 

Oppilas tutustuu ensisijaisesti 

arjessa kuuluvaan ja näkyvään 

kieleen. Pääpaino on puhutussa 

kielessä (laulut, lorut, tarinat).  

Tutustutaan vieraalle kielelle 

tyypillisiin ääntämiseen ja sen 

eroavaisuuksiin verrattuna suo-

men kieleen (esim. intonaatio, 

äänenpaino).  

Oppiminen tapahtuu toiminnal-

lisesti (laulut, leikit, lorut). 

L1, L2, L3, L4,  

L5, L7 



Harjoitellaan kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisimpiä kohteliaisuu-

den ilmauksia rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kontakteissa. 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tuottaa teks-

tejä 

   

T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohde-

kielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa erityisesti 

puheessa ja harjoit-

telemaan ääntämistä 

Oppilas oppii käyttämään 

tavallisimpia sanoja ja il-

mauksia puheessa sekä 

ääntämään niitä ymmärret-

tävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä va-

litaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Harjoitellaan runsaasti 

ja monipuolisesti kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja lau-

sepainoa, puherytmiä ja into-

naatiota. Sanastoa ja rakenteita 

harjoitellaan osana vuorovaiku-

tusta erilaisissa oppilaille tu-

tuissa tilanteissa sekä esimer-

kiksi kuvien, laulujen, leikkien, 

lorujen, tarinoiden, draaman ja 

pelillistämisen avulla.  

 

Tarjotaan mahdollisuuksia tu-

tustua vähitellen kirjoittami-

seen. 

 

Äänteiden ja ääntämisen har-

joittelu alkaa. Äänteitä, sanoja 

ja sanontoja harjoitellaan toista-

malla. Erityisesti kiinnitetään 

huomiota ja opiskellaan kuule-

maan suomen kielestä poik-

keavia äänteitä (kts. 2. lk). 

 

Harjoitellaan käsiteltävien aihei-

den valintaa yhdessä. 

 

Tunnistetaan ja päätellään vies-

tien ydinsisältöjä asiayhteyteen 

tukeutuen (esim. eleet ja il-

meet, intonaatio). 

 

L1, L2, L3, L4,  

L5, L7 

 

 

 

 

 



 

Opetuksen tavoit-

teet 

2. luokka 

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen tavoit-

teet 

Tavoitteisiin 

liittyvät 

sisältöalueet (S) 

Laaja-alainen 

osaaminen 

 (L) 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

   

T1 tutustutaan, mitä 

kieliä ja kulttuureita 

koulussa, lähiympä-

ristössä ja Suomessa 

on. Ohjataan oppi-

lasta tunnistamaan 

kohdekieli muista 

kielistä. 

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta arjessaan 

sekä tunnistamaan kohde-

kieli muista osaamistaan 

kielistä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kie-

liä koulussa, lähiympäristössä ja 

Suomessa puhutaan ja tutustu-

taan niissä esiintyviin kulttuurei-

hin. Keskustellaan eri kielten yh-

täläisyyksistä ja eroista. 

Hyödynnetään kielten opetuk-

sessa oman koulun ja lähiympä-

ristön kotikansainvälisyyttä sekä 

Turun kaksi- ja monikielistä kult-

tuuritarjontaa (kirjasto, teatteri 

jne). 

Pohditaan omia kokemuksia 

kohtaamisissa eri kieli- ja kult-

tuuritaustan omaavien ihmisten 

kanssa. 

Kuunnellaan ja tutustutaan kie-

leen toiminnallisten harjoitus-

ten avulla (esim. leikit, pelit, 

laulut). 

L1, L2, L5, L7 

T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä 

kielellistä ja kulttuu-

rista moninaisuutta 

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen 

ja kulttuurisen moninaisuuden 

merkitystä ja arvoa eri yhtei-

söille. 

Kielellisen ja kulttuurisen moni-

naisuuden merkitys omassa per-

heessä, luokassa ja koulussa laa-

jemmin (esim. Turku, Suomi, yh-

teisöt). 

Hyödynnetään oman koulun ja 

lähiympäristön kotikansainväli-

syyttä kieltenopetuksessa. 

Harjoitellaan arvostavaa ja koh-

teliasta kielenkäyttöä vuorovai-

kutustilanteissa (esim. leikin ja 

draaman avulla). 

L1, L2 



Kielenopiskelutaidot    

T3 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tehdä yhteistyötä 

muiden kanssa ja toi-

mia ryhmässä 

Oppilas oppii yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yh-

teistyötä ja työskentelemään 

pareittain ja ryhmissä. 

Pohditaan yhdessä monikieli-

syyttä oppilaan omassa arjessa. 

Tehdään yhdessä havaintoja sa-

nojen lainautumisesta kielestä 

toiseen. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäy-

töstä sekä kehittä-

mään kielellistä päät-

telykykyä 

Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja il-

mausten merkityksiä sekä 

tekemään havaintoja kie-

lestä ja kielenkäytöstä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöi-

sesti puhuttua kieltä. Harjoitel-

laan sanojen merkitysten päät-

telyä asiayhteyden, yleistiedon 

tai muiden kielten osaamisen 

perusteella. 

Ohjataan ja kannustetaan lasta 

tarkkailemaan ja tutkimaan vie-

rasta kieltä myös koulussa ja 

koulun ulkopuolella (kielen tark-

kailuun kannustavat läksyt). 

Tehdään havaintoja sanojen lai-

nautumisesta kielestä toiseen 

(lasten kokemusmaailman sa-

nastoa-> lelut, pelit, viihdemaa-

ilma, herkut). 

Keskustellaan siitä, miten koh-

dekieltä voi harjoitella koulun 

ulkopuolella, käyttäen eri vies-

tintävälineitä (esim. pelit, leikit, 

laulut). 

L1, L4, L5 

T5 tutustutaan yh-

dessä erilaisiin tapoi-

hin oppia kieliä ja ko-

keillaan, millaiset ta-

vat oppia kieliä sopi-

vat oppilaalle parhai-

ten. Harjoitellaan yh-

dessä asettamaan ta-

voitteita kielten opis-

kelulle. 

Oppilas oppii tunnista-

maan, kokeilemaan, har-

joittelemaan ja käyttämään 

erilaisia kielenopiskelutai-

toja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opi-

taan ja miten kieliä voi oppia. 

Harjoitellaan erilaisia tapoja 

opiskella kieltä. Harjoitellaan ar-

vioimaan omaa kielitaitoa itse- 

ja vertaisarvioinnin keinoin 

käyttämällä esimerkiksi Euroop-

palaista kielisalkkua. 

Tehdään oppilaat tietoisiksi eri-

laisista tavoista oppia kieltä (toi-

minta, toisto, leikki, puhuminen, 

kuuleminen, piirtäminen, laulu, 

draama), jotta hän myöhemmin 

L1, L7 



kykenee omakohtaiseen tavoit-

teiden asetteluun ja arviointiin. 

Harjoitellaan tavoitteiden aset-

telua, itse- ja vertaisarviointia 

sekä itsenäisesti että ryhmässä. 

Harjoitellaan kieltä mm. laula-

malla, leikkimällä ja piirtämällä. 

Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia vuoro-

vaikutuksessa 

   

T6 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä monipuolisesti 

erilaisissa vuorovai-

kutustilan-teissa 

Oppilas oppii käytämään 

kieltä viestintäkumppanin 

tukemana muutamissa ylei-

simmin toistuvissa viestin-

tätilanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä va-

litaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat 

eri kielenkäyttötarkoituksiin liit-

tyvät tilanteet, kuten tervehti-

minen, hyvästely, omasta it-

sestä kertominen ja arkeen liit-

tyvät kielenkäyttötilanteet. 

Opetuksessa harjoitellaan koh-

teliasta kielenkäyttöä vuorovai-

kutustilanteissa. Osana vuoro-

vaikutusta harjoitellaan sanas-

toa ja rakenteita fraaseina esi-

merkiksi laulujen, leikkien, draa-

man ja pelillistämisen avulla. 

Oppilas laajentaa kielitaitoaan 

eri tilanteisiin sopivilla fraa-

seilla. Oppilas tottuu esittele-

mään itsensä sekä tuetusti ker-

tomaan itsestään ja arjestaan. 

Lasta rohkaistaan käyttämään 

kieltä. 

Tutustutaan kieleen monipuoli-

sesti hyödyntäen erilaisia op-

pimistapoja, myös tietotekniik-

kaa. 

Kielenkäyttötilanteissa harjoi-

tellaan erityisesti tervehtimistä, 

hyvästelyä, itsestä kertomista ja 

muita arkeen liittyviä kielen-

käyttö-tilanteita. 

L1, L2, L4,   

L6, L7 



T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään non-

verbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sa-

nojen merkityksiä. 

Rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan omia oi-

valluksiaan sekä vies-

tin ymmärtämiseen 

liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntä-

mään erilaisia apukeinoja 

kuten eleitä, ilmeitä, sanas-

toja ja TVT-taitoja selviyty-

äkseen vuorovaikutustilan-

teesta. Oppilas oppii arvaa-

maan tai päättelemään yk-

sittäisten sanojen merki-

tyksiä. Oppilas oppii ilmai-

semaan, onko ymmäränyt 

kuulemansa. Oppilas oppii 

tuomaan esille omia oival-

luksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. Har-

joitellaan erilaisten viestinnässä 

tarvittavien apukeinojen, kuten 

eleiden ja piirtämisen käyttöä. 

Harjoitellaan sanojen merkitys-

ten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kielten 

osaamisen perusteella. Harjoi-

tellaan ilmaisuja, joita tarvitaan, 

kun viestin ymmärtämisessä on 

ongelmia. 

Pohditaan, miten voi toimia, jos 

osaa kieltä vain vähän. Harjoit-

tellaan erilaisia ilmaisun keinoja, 

joita tarvitaan, kun viestin ym-

märtämisessä on vaikeuksia.  

Harjoitellaan yleisimmin toistu-

via, epämuodollisia, rutiinin-

omaisia viestintätilan-teita 

(esim. leikkimällä, toistamalla ja 

pelaamalla). 

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7 

T8 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä viestintätilan-

teeseen ja kulttuuriin 

sopivalla tavalla 

 

 

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisiä kohteliaisuu-

den ilmauksia. 

S3 Totutellaan käyttämään kie-

lelle ja kulttuurille tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden ilmauksia arjen 

vuorovaikutustilanteissa, kuten 

tervehtiminen, hyvästely, kiittä-

minen ja avun pyytäminen. Har-

joitellaan luontevaa reagointia 

vuorovaikutustilan-teissa. 

Harjoitellaan reagoimaan koh-

dekielelle tyypillisillä tavoilla. 

Harjoitellaan ja syvennetään 

kohteliasta kielen käyttöä oppi-

tunneilla ja osana koulun arkea. 

Harjoitellaan intonaation, elei-

den, ilmeiden ja ympäristön 

hyödyntämistä viestintätilan-

teissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tulkita tekstejä 

   

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään koh-

dekielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

Oppilas oppii ymmärämään 

muutamia kuulemiaan ja 

näkemiään sanoja ja il-

mauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä va-

litaan yhdessä oppilaiden 

L1, L2, L3, L4,  

L5,L7  



oppilaille tutuissa ti-

lanteissa 

kanssa. Oppilas tutustuu ensisi-

jaisesti puhuttuihin teksteihin ja 

vähitellen myös kirjoitettuihin 

teksteihin sekä arjessa kuulu-

vaan ja näkyvään kieleen. Kuun-

nellaan ja havainnoidaan kohde-

kielen ääntämistä sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja into-

naatiota. Ymmärtämistä harjoi-

tellaan esimerkiksi laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden ja 

kuvien avulla. 

Oppilas tutustuu ensisijaisesti 

puhuttuihin teksteihin ja vähi-

tellen myös kirjoitettuihin teks-

teihin. Tutustutaan vieraalle kie-

lelle tyypilliseen ääntämiseen ja 

sen eroavaisuuksiin verrattuna 

suomen kieleen (esim. intonaa-

tio, äänenpaino). 

Oppiminen tapahtuu edelleen 

pääsääntöisesti toiminnallisesti 

(laulut, leikit, lorut). 

Harjoitellaan kielelle ja kulttuu-

rille tyypillisimpiä kohteliaisuu-

den ilmauksia rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kontakteissa. 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tuottaa teks-

tejä 

   

T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohde-

kielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa erityisesti 

puheessa ja harjoit-

telemaan ääntämistä 

Oppilas oppii käyttämään 

tavallisimpia sanoja ja il-

mauksia puheessa sekä 

ääntämään niitä ymmärret-

tävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-

tana ovat oppilaiden arki ja kiin-

nostuksen kohteet. Sisältöjä va-

litaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Harjoitellaan runsaasti 

ja monipuolisesti kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja lau-

sepainoa, puherytmiä ja into-

naatiota. Sanastoa ja rakenteita 

harjoitellaan osana vuorovaiku-

tusta erilaisissa oppilaille tu-

tuissa tilanteissa sekä esimer-

kiksi kuvien, laulujen, leikkien, 

lorujen, tarinoiden, draaman ja 

pelillistämisen avulla. Tarjotaan 

mahdollisuuksia kirjoittamiseen 

vähitellen.  

L1, L2, L3, L4,  

L5, L7 



Tarjotaan mahdollisuuksia tu-

tustua vähitellen kirjoittami-

seen. 

Äänteiden ja ääntämisen har-

joittelu jatkuu. Oppilas tutkii, 

miltä opittu äänne näyttää kir-

joitettuna. Harjoiteltavia ään-

teitä ovat esim.  

v/w >  vet/wet 

p/b > pig/big 

u >  umbrella, sun 

a >   ant 

j >  jump 

y > yes 

c > cat 

th > brother 

ch>  chocolate 

sh > ship 

ee>  see 

 
Harjoitellaan käsiteltävien aihei-

den ja tekstien valintaa yhdessä. 

Tunnistetaan ja päätellään vies-

tien ydinsisältöjä asiayhteyteen 

tukeutuen (esim. eleet ja il-

meet, intonaatio). 

 
 

 

 

 

 

  



Liite 5. B2-Venäjä 
 

 

 
B2-venäjä 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 auttaa oppilasta hah-
mottamaan venäjän kie-
len suhde aiemmin opis-
kelemiinsa kieliin, tutus-
tumaan venäjän kielen 
kielialueeseen ja elämän-
muodon joihinkin keskei-
siin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen päät-
telykyvyn, uteliaisuuden 
ja monikielisyyden kehit-
tymistä 

S1 Tutkitaan venäjän kielelle ominaisia piirteitä ja käytetään aiemmin 
hankittua kielitietoa oppimisen tukena. 
 
Muodostetaan käsitys venäjän kielen asemasta maailman kielten 
joukossa. 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot    

T2 rohkaista oppilasta 
näkemään venäjän kielen 
taito osana elinikäistä op-
pimista ja oman kieliva-
rannon karttumista, oh-
jata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen 
parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa 
häntä käyttämään vä-
häistäkin venäjän kielen 
taitoaan myös oppitun-
tien ulkopuolella 

S2 Mietitään, miten opitaan parhaiten venäjän kieltä ja asetetaan ta-
voitteet omalle oppimiselle. 
 
Pohditaan, mihin venäjän kieltä voi käyttää. 
 

L3 

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutuk-
sessa 

   

T3 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista vuo-
rovaikutusta venäjäksi 

S3 Harjoitellaan kiinnostavia kielenkäyttötilanteita lähinnä epämuo-
dollisissa tilanteissa aiheena minä, me ja maailma. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen rytmiä, intonaatiota ja ääntämistä. 

L4 

T4 tukea oppilasta kielel-
listen viestintästrategioi-
den käytössä 

S3 Harjoitellaan sanallista, kuvallista, auditiivista ja kinesteettistä vies-
tintää monenlaisista aiheista. 

L4 

T5 auttaa oppilasta laa-
jentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

S3 Opetellaan venäjän kielen käyttöä muodollisemmissa tilanteissa. L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

   



T6 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnos-
tavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan venäjän kieltä keskeisistä ai-
heista (esim. itsestä, perheestä, ystävistä, koulusta, harrastuksista, 
vapaa-ajan vietosta sekä elämästä venäjänkielisessä ympäristössä). 
 
Pyritään valitsemaan tekstejä ja aiheita ottaen huomioon venäjän 
maantieteellinen levinneisyys ja asema. 
 
Harjoitellaan sanakirjan käyttöä. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

   

T7 tarjota oppilaalle run-
saasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Opetellaan kirjoittamaan ja puhumaan venäjän kieltä keskeisistä ai-
heista. 
 
Opetellaan tunnistamaan venäjän kielen foneettisia merkkejä ja 
tuottamaan puheessa oikeanlaisia äänteitä. 
 

L5 

 
 

 
B2-venäjä 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 auttaa oppilasta hah-
mottamaan venäjän kie-
len suhde aiemmin opis-
kelemiinsa kieliin, tutus-
tumaan venäjän kielen 
kielialueeseen ja elämän-
muodon joihinkin keskei-
siin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen päät-
telykyvyn, uteliaisuuden 
ja monikielisyyden kehit-
tymistä 

S1 Etsitään, arvioidaan ja jaetaan yhdessä kiinnostavaa tietoa venäläi-
sen kielialueen kulttuurista. 
Pohditaan mahdollisia venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä en-
nakko-oletuksia ja opetellaan näkemään kulttuurinen moninaisuus 
myönteisenä voimavarana. 
 

L1 
L2 
L4 

Kielenopiskelutaidot    

T2 rohkaista oppilasta 
näkemään venäjän kielen 
taito osana elinikäistä op-
pimista ja oman kieliva-
rannon karttumista, oh-
jata oppilasta löytämään 
itselleen ja ikäkaudelleen 
parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa 
häntä käyttämään vä-
häistäkin venäjän kielen 
taitoaan myös oppitun-
tien ulkopuolella 

S2 Etsitään omien tavoitteiden mukaista kiinnostavaa venäjänkielistä 
aineistoa. 
 
Annetaan ja vastaanotetaan palautetta rakentavasti. 
 
 
 

L3 



Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutuk-
sessa 

   

T3 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista vuo-
rovaikutusta venäjäksi 

S3 Valitaan yhdessä keskeisistä aiheista kiinnostavimmat ja syvenne-
tään 8. luokalla opeteltuja taitoja. 
 
 

L4 

T4 tukea oppilasta kielel-
listen viestintästrategioi-
den käytössä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja. L4 

T5 auttaa oppilasta laa-
jentamaan kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvien 
ilmausten tuntemustaan 

S3 Pohditaan mahdollisesti työelämässä tarvittavia venäjän kielen 
käyttötapoja. 
 

L4 
L6 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

   

T6 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnos-
tavia puhuttuja ja kirjoi-
tettuja tekstejä 

S3 Syvennetään 8. luokalla opeteltuja taitoja haastavampien puhuttu-
jen ja kirjoitettujen tekstien avulla. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

   

T7 tarjota oppilaalle run-
saasti tilaisuuksia harjoi-
tella ikätasolle sopivaa 
pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamisen ja puheen sujuvuutta yhdessä valituista 
keskeisistä aiheista erilaisia viestintäteknologioita käyttäen. 
 
 
 
 

L5 

 

  



Liite 6. Painotettu opetus Puolalan koulussa: englannin ja saksan kieliluokat ja suo-

malais-venäläiset luokat 
 

Englannin ja saksan kieliluokat ja suomalais-venäläiset luokat 

 

Vuosiluokat 1-2 

 
1. luokka 
ENGLANTI, SAKSA, VENÄJÄ, A1 
 

 

 

 

Opetuksen tavoit-

teet 

1. luokka 

Opetuksen 

tavoitteista johdetut 

oppimisen tavoitteet 

Tavoitteisiin 

liittyvät  

sisältöalueet 

(S) 

Laaja-alainen 

osaaminen (L) 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

   

T1 tutustutaan, mitä 

kieliä ja kulttuureita 

koulussa, lähiympä-

ristössä ja Suomessa 

on. Ohjataan oppi-

lasta tunnistamaan 

kohdekieli muista 

kielistä. 

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista mo-

ninaisuutta arjessaan sekä 

tunnistamaan kohdekieli 

muista osaamistaan kielistä. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä 

kieliä koulussa, lähiympäris-

tössä ja Suomessa puhutaan 

ja tutustutaan niissä esiinty-

viin kulttuureihin. Keskustel-

laan eri kielten yhtäläisyyk-

sistä ja eroista. 

Hyödynnetään kielten ope-

tuksessa oman koulun ja lä-

hiympäristön kotikansainvä-

lisyyttä sekä Turun kaksi- ja 

monikielistä kulttuuritarjon-

taa (kirjasto, teatteri jne). 

 

Pohditaan omia kokemuksia 

kohtaamisissa eri kieli- ja -

kulttuuritaustan omaavien 

ihmisten kanssa. 

 

Kuunnellaan ja tutustutaan 

kieliluokan kohdekieleen 

toiminnallisten harjoitusten 

avulla (esim. leikit, pelit, lau-

lut). 

 

L1, L2, L5, L7   



T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä 

kielellistä ja kulttuu-

rista moninaisuutta 

 

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja. 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielel-

lisen ja kulttuurisen moninai-

suuden merkitystä ja arvoa 

eri yhteisöille. 

 

Kielellisen ja kulttuurisen 

moninaisuuden merkitys 

omassa perheessä, luokassa 

ja koulussa. 

 

Hyödynnetään oman koulun 

ja lähiympäristön kotikan-

sainvälisyyttä kieltenopetuk-

sessa. 

 

Saadaan opetusta ja oh-

jausta natiiviopettajilta. 

 

Harjoitellaan arvostavaa ja 

kohteliasta kieliluokan koh-

dekielen kielenkäyttöä vuo-

rovaikutustilanteissa (esim. 

leikin ja draaman avulla). 

 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot    

T3 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tehdä yhteistyötä 

muiden kanssa ja toi-

mia ryhmässä 

Oppilas oppii yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja 

S2 Harjoitellaan tekemään 

yhteistyötä ja työskentele-

mään pareittain ja ryhmissä. 

 

Pohditaan yhdessä monikie-

lisyyttä oppilaan omassa ar-

jessa. 

 

Tehdään yhdessä havaintoja 

sanojen lainautumisesta kie-

lestä toiseen. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäy-

töstä sekä kehittä-

mään kielellistä päät-

telykykyä 

 

 

Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja il-

mausten merkityksiä sekä te-

kemään havaintoja kielestä 

ja kielenkäytöstä. 

 

(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsään-

töisesti puhuttua kieltä. Har-

joitellaan sanojen merkitys-

ten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kiel-

ten osaamisen perusteella.  

 

Ohjataan ja kannustetaan 

lasta tarkkailemaan ja tutki-

maan vierasta kieltä myös 

koulussa ja koulun ulkopuo-

lella (kielen tarkkailuun kan-

nustavat läksyt). 

L1, L4, L5 



 

Tehdään havaintoja sanojen 

lainautumisesta kielestä toi-

seen (lasten kokemusmaail-

man sanastoa-> lelut, pelit, 

viihdemaailma, herkut). 

 

Keskustellaan siitä, miten 

kieltä voi harjoitella koulun 

ulkopuolella, käyttäen eri 

viestintävälineitä (esim. pe-

lit, leikit, laulut). 

 

T5 tutustutaan yh-

dessä erilaisiin tapoi-

hin oppia kieliä ja ko-

keillaan, millaiset ta-

vat oppia kieliä sopi-

vat oppilaalle parhai-

ten. Harjoitellaan yh-

dessä asettamaan ta-

voitteita kielten opis-

kelulle. 

Oppilas oppii tunnistamaan, 

kokeilemaan, harjoittele-

maan ja käyttämään erilaisia 

kielenopiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä 

opitaan ja miten kieliä voi 

oppia. Harjoitellaan erilaisia 

tapoja opiskella kieltä. Har-

joitellaan arvioimaan omaa 

kielitaitoa itse- ja vertaisarvi-

oinnin keinoin käyttämällä 

esimerkiksi Eurooppalaista 

kielisalkkua. 

Oppilasta ohjataan tutustu-

maan erilaisiin tapoihin op-

pia kieltä, (toiminta, toisto, 

leikki, puhuminen, kuulemi-

nen, piirtäminen, laulu, 

draama), jotta hän myöhem-

min kykenee omakohtaiseen 

tavoitteiden asetteluun ja ar-

viointiin. 

Tutustutaan tavoitteiden 

asetteluun, itse- ja vertaisar-

viointiin. Tavoitteenasettelua 

harjoitellaan ryhmässä. 

 

Harjoitellaan kieliluokan 

kohdekieltä toiminnallisesti 

ja kommunikatiivisesti mm. 

laulamalla, leikkimällä ja piir-

tämällä. 

 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia vuoro-

vaikutuksessa 

   

T6 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä monipuolisesti 

Oppilas oppii käyttämään 

kieltä viestintäkumppanin 

S3 Sisältöjen valinnan lähtö-

kohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Si-

L1, L2, L4, 

L6, L7 

 

 



erilaisissa vuorovai-

kutustilan-teissa 

tukemana muutamissa ylei-

simmin toistuvissa viestintä-

tilanteissa. 

sältöjä valitaan yhdessä op-

pilaiden kanssa. Keskeisiä si-

sältöjä ovat eri kielenkäyttö-

tarkoituksiin liittyvät tilan-

teet, kuten tervehtiminen, 

hyvästely, omasta itsestä 

kertominen ja arkeen liitty-

vät kielenkäyttötilanteet. 

Opetuksessa harjoitellaan 

kohteliasta kielenkäyttöä 

vuorovaikutustilanteissa. 

Osana vuorovaikutusta har-

joitellaan sanastoa ja raken-

teita fraaseina esimerkiksi 

laulujen, leikkien, draaman ja 

pelillistämisen avulla. 

 

Oppilas harjoittelee muuta-

mia tilanteeseen sopivia ter-

vehdyksiä ja fraaseja (esim. 

Good morning, Good after-

noon, thank you, please, 

here you are, bye, yes, no) 

 

Oppilas harjoittelee esittele-

mään itsensä sekä tuetusti 

kertomaan itsestään (esim. 

vointi, ikä). Lasta rohkaistaan 

reagoimaan kieleen. 

 

Tutustutaan kieleen moni-

puolisesti hyödyntäen erilai-

sia oppimistapoja, myös tie-

totekniikkaa. 

 

Oppilas harjoittelee kieliluo-

kan kohdekielellä muutamia 

tilanteeseen sopivia terveh-

dyksiä ja fraaseja: 

 

 EN:  

Good morning, Good after-

noon, thank you, please, 

here you are, bye, yes, no  

 

SA:  

Guten Morgen, Guten Tag, 

Danke, Bitte, Tschüs, ja, nein 

usw.  

 

 

 



VE: 

 Доброе утро, добрый 

день, здравствуйте, привет, 

спасибо, пожалуйста, до 

свидания, пока, да, нет) 

 

T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään non-

verbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sa-

nojen merkityksiä. 

Rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan omia oi-

valluksiaan sekä vies-

tin ymmärtämi-seen 

liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntämään 

erilaisia apukeinoja kuten 

eleitä, ilmeitä, sanastoja ja 

TVT-taitoja selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteesta. 

Oppilas oppii arvaamaan tai 

päättelemään yksittäisten 

sanojen merkityksiä. Oppilas 

oppii ilmaisemaan, onko ym-

märänyt kuulemansa. Oppi-

las oppii tuomaan esille omia 

oivalluksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi toi-

mia, jos osaa kieltä vain vä-

hän. Harjoitellaan erilaisten 

viestinnässä tarvittavien 

apukeinojen, kuten eleiden 

ja piirtämisen käyttöä. Har-

joitellaan sanojen merkitys-

ten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kiel-

ten osaamisen perusteella. 

Harjoitellaan ilmaisuja, joita 

tarvitaan, kun viestin ym-

märtämisessä on ongelmia. 

 

Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. 

Tutustutaan nonverbaalisen 

viestinnän keinoihin ja har-

joitellaan niitä.  

 

Tutkitaan lapsen maailmaan 

liittyviä vieraskielisiä sanoja 

ja harjoitellaan sanojen mer-

kityksien päättelyä (esim. le-

lut: pet shop,  

pelit: football, 

viihdemaailma: play station,  

herkut: popcorn.) 

 

Harjoitellaan yleisimmin tois-

tuvia, epämuodollisia, rutii-

ninomaisia viestintätilanteita 

sekä ohjeiden kuuntelua ja 

ymmärtämistä esim. leikki-

mällä, toistamalla, pelaa-

malla, satujen sekä ikätasolle 

sopivien kirjallisten tehtä-

vien ja materiaalien avulla 

myös teknologiaa hyödyn-

täen. 

 

Tutkitaan lapsen maailmaan 

liittyviä vieraskielisiä sanoja 

ja harjoitellaan kieliluokan 

L1, L2, L3, L4 

L5, L7 



kohdekielen sanojen merki-

tyksien päättelyä esim.  

 

EN: 

lelut: pet shop,  

pelit: football, viihdema-

ailma: play station,  

herkut: popcorn. 

 
SA: 
lelut: das Auto, der Ball,  
värit: lila, rosa 
ruoka: die Tomate, die Ba-
nane 
 
VE: 
футбол, хоккей, лимонад) 
 

T8 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä viestintätilan-

teeseen ja kulttuuriin 

sopivalla tavalla 

 

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin kielelle ja kulttuurille 

tyypillisiä kohteliasuuden il-

mauksia 

S3 Totutellaan käyttämään 

kielelle ja kulttuurille tyypilli-

simpiä kohteliaisuuden il-

mauksia arjen vuorovaiku-

tustilan-teissa, kuten terveh-

timinen, hyvästely, kiittämi-

nen ja avun pyytäminen. 

Harjoitellaan luontevaa rea-

gointia vuorovaikutustilan-

teissa. 

 

Tutustutaan kulttuurien väli-

siin eroihin kohteliaisuuden 

ilmauksissa. Harjoitellaan 

kohteliasta kielen käyttöä 

oppitunneilla ja osana kou-

lun arkea  

(esim. hello, good morning, 

please, thank you, sorry) 

 

Harjoitellaan intonaation, 

eleiden, ilmeiden ja ympäris-

tön hyödyntämistä viestintä-

tilanteissa. 

 

Tutustutaan kulttuurien väli-

siin eroihin kohteliaisuuden 

ilmauksissa. Harjoitellaan 

kohteliasta kielen käyttöä 

kieliluokan kohdekielellä 

oppitunneilla ja osana kou-

lun arkea, esim.  

 

L2, L4, L6, l7 



EN: 

hello, good morning, please, 

thank you, sorry 

 

SA:  

Hallo, Guten Morgen, Guten 

Tag, Bitte, Danke, Entschuldi-

gung, Es tut mir leid 

 

VE:  

Opettajia ja vieraita aikuisia 

teititellään ja puhutellaan ni-

mellä ja isännimellä) 

 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tulkita tekstejä 

   

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään koh-

dekielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa 

Oppilas oppii ymmärtämään 

muutamia kuulemiaan ja nä-

kemiään sanoja ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtö-

kohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Si-

sältöjä valitaan yhdessä op-

pilaiden kanssa. Oppilas tu-

tustuu ensisijaisesti puhut-

tuihin teksteihin ja vähitellen 

myös kirjoitettuihin tekstei-

hin sekä arjessa kuuluvaan ja 

näkyvään kieleen. Kuunnel-

laan ja havainnoidaan koh-

dekielen ääntämistä sekä 

sana- ja lausepainoa, puhe-

rytmiä ja intonaatiota. Ym-

märtämistä harjoitellaan esi-

merkiksi laulujen, leikkien, 

lorujen, tarinoiden ja kuvien 

avulla. 

 

Oppilas tutustuu ensisijai-

sesti arjessa kuuluvaan ja nä-

kyvään kieleen. Pääpaino on 

puhutussa kielessä (laulut, 

lorut, tarinat).  

 

Tutustutaan vieraalle kielelle 

tyypillisiin ääntämiseen ja 

sen eroavaisuuksiin verrat-

tuna suomen kieleen (esim. 

intonaatio, äänenpaino).  

 

Oppiminen tapahtuu toimin-

nallisesti (laulut, leikit, lorut). 

 

L1, L2, L3, L4,  

L5, L7 



Harjoitellaan kieliluokan 

kohdekielelle ja -kulttuurille 

tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden ilmauksia 

rutiininomaisissa sosiaali-

sissa kontakteissa. 

 

L5Kehittyvä kieli-

taito, taito tuottaa 

tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohde-

kielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa erityisesti 

puheessa ja harjoit-

telemaan ääntämistä 

 

Oppilas oppii käyttämään ta-

vallisimpia sanoja ja ilmauk-

sia puheessa sekä ääntä-

mään niitä ymmärrettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtö-

kohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Si-

sältöjä valitaan yhdessä op-

pilaiden kanssa. Harjoitellaan 

runsaasti ja monipuolisesti 

kohdekielen ääntämistä sekä 

sana- ja lausepainoa, puhe-

rytmiä ja intonaatiota. Sa-

nastoa ja rakenteita harjoi-

tellaan osana vuorovaiku-

tusta erilaisissa oppilaille tu-

tuissa tilanteissa sekä esi-

merkiksi kuvien, laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, 

draaman ja pelillistämisen 

avulla. Tarjotaan mahdolli-

suuksia tutustua vähitellen 

kirjoittamiseen. 

 

Äänteiden ja ääntämisen 

harjoittelu alkaa. Äänteitä, 

sanoja ja sanontoja harjoitel-

laan toistamalla. Erityisesti 

kiinnitetään huomiota ja 

opiskellaan kuulemaan suo-

men kielestä poikkeavia ään-

teitä (kts. 2. lk). 

 

Harjoitellaan käsiteltävien ai-

heiden valintaa yhdessä. 

 

Tunnistetaan ja päätellään 

viestien ydinsisältöjä asiayh-

teyteen tukeutuen (esim. 

eleet ja ilmeet, intonaatio). 

 

L1, L2, L3, L4,  

L5, L7 

T11 tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuksia 

harjoitella ikätasolle 

Oppilas oppii käyttämään ta-

vallisimpia sanoja ja ilmauk-

S3 Harjoitellaan runsaasti ja 

monipuolisesti kohdekielen 

L3, L4, L5, 

L7 



sopivaa pienimuo-

toista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnit-

täen huomiota myös 

ääntämiseen ja teks-

tin sisällön kannalta 

oleellisimpiin raken-

teisiin 

sia puheessa sekä ääntä-

mään niitä ymmärrettävästi 

kommunikoidessaan oppi-

mistilanteessa. 

ääntämistä sekä sana- ja lau-

sepainoa, puherytmiä ja in-

tonaatiota. Sanastoa ja ra-

kenteita harjoitellaan osana 

vuorovaikutusta. 

Tutustutaan vähitellen kir-

joittamiseen. 

 

Harjoitellaan oppilaiden jo-

kapäiväiseen elämänpiiriin 

kuuluvaa kohdekielen kes-

keistä sanastoa ja mate-

maattista termistöä sekä yk-

sinkertaisia lauseita CLIL- 

menetelmää käyttäen. 

  

Kannustetaan käyttämään 

kielitaitoa rohkeasti. 
 

 
2. luokka  
ENGLANTI, SAKSA, VENÄJÄ, A1 

 

 

 

 

Opetuksen tavoit-

teet 

2. luokka 

Opetuksen 

tavoitteista johdetut 

oppimisen tavoitteet 

Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet 

(S) 

Laaja-alainen 

osaaminen (L) 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

   

T1 tutustutaan, mitä 

kieliä ja kulttuureita 

koulussa, lähiympä-

ristössä ja Suomessa 

on. Ohjataan oppi-

lasta tunnistamaan 

kohdekieli muista 

kielistä. 

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista mo-

ninaisuutta arjessaan sekä 

tunnistamaan kohdekieli 

muista osaamistaan kielistä 

 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä 

kieliä koulussa, lähiympäris-

tössä ja Suomessa puhutaan 

ja tutustutaan niissä esiinty-

viin kulttuureihin. Keskustel-

laan eri kielten yhtäläisyyk-

sistä ja eroista. 

Hyödynnetään kielten ope-

tuksessa oman koulun ja lä-

hiympäristön kotikansainvä-

lisyyttä sekä Turun kaksi- ja 

monikielistä kulttuuritarjon-

taa (kirjasto, teatteri jne). 

 

Pohditaan omia kokemuksia 

kohtaamisissa eri kieli- ja 

L1, L2, L5, L7 



kulttuuritaustan omaavien 

ihmisten kanssa. 

 

Kuunnellaan ja tutustutaan 

kieliluokan kohdekieleen 

toiminnallisten harjoitusten 

avulla (esim. leikit, pelit, lau-

lut, digitaaliset materiaalit). 

 

T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä 

kielellistä ja kulttuu-

rista moninaisuutta 

 

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja. 

 

(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielel-

lisen ja kulttuurisen moninai-

suuden merkitystä ja arvoa 

eri yhteisöille. 

Kielellisen ja kulttuurisen 

moninaisuuden merkitys 

omassa perheessä, luokassa 

ja koulussa laajemmin (esim. 

Turku, Suomi, yhteisöt). 

 

Hyödynnetään oman koulun 

ja lähiympäristön kotikan-

sainvälisyyttä kieltenopetuk-

sessa.  

 

Saadaan opetusta ja oh-

jausta natiiviopettajilta. 

 

Harjoitellaan arvostavaa ja 

kohteliasta kieliluokan koh-

dekielen kielenkäyttöä vuo-

rovaikutustilanteissa (esim. 

päivittäin toistuvissa toimin-

noissa sekä leikin, musiikin ja 

draaman avulla). 

 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot    

T3 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tehdä yhteistyötä 

muiden kanssa ja toi-

mia ryhmässä 

 

Oppilas oppii 

yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja 

S2 Harjoitellaan tekemään 

yhteistyötä ja työskentele-

mään pareittain ja ryhmissä. 

Pohditaan yhdessä monikie-

lisyyttä oppilaan omassa ar-

jessa. 

 

Tehdään yhdessä havaintoja 

sanojen lainautumisesta kie-

lestä toiseen. 

 

L1, L2, L6 



T4 ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäy-

töstä sekä kehittä-

mään kielellistä päät-

telykykyä 

 

Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja il-

mausten merkityksiä sekä te-

kemään havaintoja kielestä 

ja kielenkäytöstä. 

 

(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsään-

töisesti puhuttua kieltä. Har-

joitellaan sanojen merkitys-

ten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kiel-

ten osaamisen perusteella. 

Ohjataan ja kannustetaan 

lasta tarkkailemaan ja tutki-

maan vierasta kieltä myös 

koulussa ja koulun ulkopuo-

lella (kielen tarkkailuun kan-

nustavat läksyt). 

Tehdään havaintoja sanojen 

lainautumisesta kielestä toi-

seen (lasten kokemusmaail-

man sanastoa-> lelut, pelit, 

viihdemaailma, herkut). 

 

Keskustellaan siitä, miten 

kohdekieltä voi harjoitella 

koulun ulkopuolella, käyt-

täen eri viestintävälineitä 

(esim. pelit, leikit, laulut, elo-

kuvat, kuvakirjat ja nettima-

teriaalit). 

 

L1, L4, L5 

T5 tutustutaan yh-

dessä erilaisiin tapoi-

hin oppia kieliä ja ko-

keillaan, millaiset ta-

vat oppia kieliä sopi-

vat oppilaalle parhai-

ten. Harjoitellaan yh-

dessä asettamaan ta-

voitteita kielten opis-

kelulle. 

 

Oppilas oppii tunnistamaan, 

kokeilemaan, harjoittele-

maan ja käyttämään erilaisia 

kielenopiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä 

opitaan ja miten kieliä voi 

oppia. Harjoitellaan erilaisia 

tapoja opiskella kieltä. Har-

joitellaan arvioimaan omaa 

kielitaitoa itse- ja vertaisarvi-

oinnin keinoin käyttämällä 

esimerkiksi Eurooppalaista 

kielisalkkua. 

Tehdään oppilaat tietoisiksi 

erilaisista tavoista oppia 

kieltä (toiminta, toisto, leikki, 

puhuminen, kuuleminen, 

piirtäminen, laulu, draama), 

jotta hän myöhemmin kyke-

nee omakohtaiseen tavoit-

teiden asetteluun ja arvioin-

tiin. 

Harjoitellaan tavoitteiden 

asettelua, itse- ja vertaisarvi-

ointia sekä itsenäisesti että 

ryhmässä. 

L1, L7 



 

Harjoitellaan kieliluokan 

kohdekieltä toiminnallisesti 

ja kommunikatiivisesti mm. 

laulamalla, leikkimällä ja piir-

tämällä sekä ikätasolle sopi-

vien kirjallisten materiaalien 

ja tehtävien avulla CLIL-me-

netelmää käyttäen. 

 

Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia vuoro-

vaikutuksessa 

   

T6 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä monipuolisesti 

erilaisissa vuorovai-

kutustilan-teissa 

 

 

Oppilas oppii käyttämään 

kieltä viestintäkumppanin 

tukemana muutamissa ylei-

simmin toistuvissa viestintä-

tilanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtö-

kohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Si-

sältöjä valitaan yhdessä op-

pilaiden kanssa. Keskeisiä si-

sältöjä ovat eri kielenkäyttö-

tarkoituksiin liittyvät tilan-

teet, kuten tervehtiminen, 

hyvästely, omasta itsestä 

kertominen ja arkeen liitty-

vät kielenkäyttötilanteet. 

Opetuksessa harjoitellaan 

kohteliasta kielenkäyttöä 

vuorovaikutustilanteissa. 

Osana vuorovaikutusta har-

joitellaan sanastoa ja raken-

teita fraaseina esimerkiksi 

laulujen, leikkien, draaman ja 

pelillistämisen avulla. 

Oppilas laajentaa kielitaito-

aan eri tilanteisiin sopivilla 

fraaseilla. Oppilas tottuu 

esittelemään itsensä sekä 

tuetusti kertomaan itsestään 

ja arjestaan. Lasta rohkais-

taan käyttämään kieltä. 

 

Tutustutaan kieleen moni-

puolisesti hyödyntäen erilai-

sia oppimistapoja, myös tie-

totekniikkaa. 

 

Oppilas varmentaa kieliluo-

kan kohdekielellä oppimiaan 

tilanteeseen sopivia terveh-

dyksiä ja fraaseja: 

 

L1, L2, L4, L6, 

L7 

 

 

 

 



 EN:  

Good morning, Good after-

noon, thank you, please, 

here you are, bye, yes, no  

 

SA:  

Guten Morgen, Guten Tag, 

Danke, Bitte, Tschüs, ja, nein 

usw.  

 

VE: 

 Доброе утро, добрый 

день, здравствуйте, привет, 

спасибо, пожалуйста, до 

свидания, пока, да, нет) 

 

T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään non-

verbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sa-

nojen merkityksiä. 

Rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan omia oi-

valluksiaan sekä vies-

tin ymmärtämiseen 

liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntämään 

erilaisia apukeinoja kuten 

eleitä, ilmeitä, sanastoja ja 

TVT-taitoja selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteesta. 

Oppilas oppii arvaamaan tai 

päättelemään yksittäisten 

sanojen merkityksiä. Oppilas 

oppii ilmaisemaan, onko ym-

märänyt kuulemansa. Oppi-

las oppii tuomaan esille omia 

oivalluksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi toi-

mia, jos osaa kieltä vain vä-

hän. Harjoitellaan erilaisten 

viestinnässä tarvittavien 

apukeinojen, kuten eleiden 

ja piirtämisen käyttöä. Har-

joitellaan sanojen merkitys-

ten päättelyä asiayhteyden, 

yleistiedon tai muiden kiel-

ten osaamisen perusteella. 

Harjoitellaan ilmaisuja, joita 

tarvitaan, kun viestin ym-

märtämisessä on ongelmia. 

Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. 

Harjoittellaan erilaisia ilmai-

sun keinoja, joita tarvitaan, 

kun viestin ymmärtämisessä 

on vaikeuksia. 

 

Harjoitellaan päivittäin tois-

tuvia, epämuodollisia, rutii-

ninomaisia viestintätilanteita 

sekä ohjeiden kuuntelua ja 

ymmärtämistä esim. leikki-

mällä, toistamalla, pelaa-

malla, satujen sekä ikätasolle 

sopivien kirjallisten tehtä-

vien ja materiaalien avulla 

myös teknologiaa hyödyn-

täen. 

 

Tutkitaan lapsen maailmaan 

liittyviä vieraskielisiä sanoja 

L1, L2, L3, L4 

L5, L7 



ja harjoitellaan kieliluokan 

kohdekielen sanojen merki-

tyksien päättelyä esim.  

 

EN: 

lelut: pet shop,  

pelit: football, viihdema-

ailma: play station,  

herkut: popcorn. 

 
SA: 
lelut: das Auto, der Ball,  
värit: lila, rosa 
ruoka: die Tomate, die Ba-
nane 
 
VE: 
футбол, хоккей, лимонад) 
 

T8 rohkaista oppi-

lasta käyttämään 

kieltä viestintätilan-

teeseen ja kulttuuriin 

sopivalla tavalla 

 

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin kielelle ja kulttuurille 

tyypillisiä kohteliaisuuden il-

mauksia 

S3 Totutellaan käyttämään 

kielelle ja kulttuurille tyypilli-

simpiä kohteliaisuuden il-

mauksia arjen vuorovaiku-

tustilan-teissa, kuten terveh-

timinen, hyvästely, kiittämi-

nen ja avun pyytäminen. 

Harjoitellaan luontevaa rea-

gointia vuorovaikutustilan-

teissa. 

 

Harjoitellaan reagoimaan 

kohdekielelle tyypillisillä ta-

voilla. Harjoitellaan ja syven-

netään kohteliasta kielen 

käyttöä oppitunneilla ja 

osana koulun arkea. 

Harjoitellaan intonaation, 

eleiden, ilmeiden ja ympäris-

tön hyödyntämistä viestintä-

tilanteissa. 

Vahvennetaan ymmärrystä 

kulttuurien välisistä eroista 

kohteliaisuuden ilmauksissa.  

Varmennetaan osaamista 

kohteliaasta kielenkäytöstä 

kieliluokan kohdekielellä 

oppitunneilla ja osana kou-

lun arkea, esim.  

 

EN: 

L2, L4, L6, L7 



hello, good morning, please, 

thank you, sorry 

 

SA:  

Hallo, Guten Morgen, Guten 

Tag, Bitte, Danke, Entschuldi-

gung, Es tut mir leid 

 

VE:  

Opettajia ja vieraita aikuisia 

teititellään ja puhutellaan ni-

mellä ja isännimellä) 

 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tulkita tekstejä 

   

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään koh-

dekielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa 

 

 

 

Oppilas oppii ymmärtämään 

muutamia kuulemiaan ja nä-

kemiään sanoja ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtö-

kohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Si-

sältöjä valitaan yhdessä op-

pilaiden kanssa. Oppilas tu-

tustuu ensisijaisesti puhut-

tuihin teksteihin ja vähitellen 

myös kirjoitettuihin tekstei-

hin sekä arjessa kuuluvaan ja 

näkyvään kieleen. Kuunnel-

laan ja havainnoidaan koh-

dekielen ääntämistä sekä 

sana- ja lausepainoa, puhe-

rytmiä ja intonaatiota. Ym-

märtämistä harjoitellaan esi-

merkiksi laulujen, leikkien, 

lorujen, tarinoiden ja kuvien 

avulla. 

Oppilas tutustuu ensisijai-

sesti puhuttuihin teksteihin 

ja vähitellen myös kirjoitet-

tuihin teksteihin. Tutustu-

taan vieraalle kielelle tyypilli-

seen ääntämiseen ja sen 

eroavaisuuksiin verrattuna 

suomen kieleen (esim. into-

naatio, äänenpaino). 

Oppiminen tapahtuu edel-

leen pääsääntöisesti toimin-

nallisesti (laulut, leikit, lorut). 

 

Harjoitellaan kieliluokan 

kohdekielelle ja -kulttuurille 

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7 



tyypillisimpiä kohteliaisuu-

den ilmauksia päivittäin ru-

tiininomaisissa sosiaalisissa 

kontakteissa. 

 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tuottaa teks-

tejä 

   

T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohde-

kielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa ti-

lanteissa erityisesti 

puheessa ja harjoit-

telemaan ääntämistä 

 

Oppilas oppii käyttämään ta-

vallisimpia sanoja ja ilmauk-

sia puheessa sekä ääntä-

mään niitä ymmärrettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtö-

kohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Si-

sältöjä valitaan yhdessä op-

pilaiden kanssa. Harjoitellaan 

runsaasti ja monipuolisesti 

kohdekielen ääntämistä sekä 

sana- ja lausepainoa, puhe-

rytmiä ja intonaatiota. Sa-

nastoa ja rakenteita harjoi-

tellaan osana vuorovaiku-

tusta erilaisissa oppilaille tu-

tuissa tilanteissa sekä esi-

merkiksi kuvien, laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, 

draaman ja pelillistämisen 

avulla. Tarjotaan mahdolli-

suuksia tutustua vähitellen 

kirjoittamiseen. 

Tarjotaan mahdollisuuksia 

kirjoittamiseen vähitellen.  

Äänteiden ja ääntämisen 

harjoittelu jatkuu. Oppilas 

tutkii, miltä opittu äänne 

näyttää kirjoitettuna. Harjoi-

teltavia äänteitä ovat 

esim.  

EN: 

v/w >  vet/wet 

p/b > pig/big 

u >  umbrella, sun 

a >   ant 

j >  jump 

y > yes 

c > cat 

th > brother 

ch>  chocolate 

sh > ship 

ee>  see 

 

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7 



Harjoitellaan käsiteltävien ai-

heiden ja tekstien valintaa 

yhdessä. 

 

Tunnistetaan ja päätellään 

viestien ydinsisältöjä asiayh-

teyteen tukeutuen (esim. 

eleet ja ilmeet, intonaatio).  

 

Luetaan ja kuunnellaan koh-

dekielellä tehtäväksi antoja 

ja tehdään ikätasolle sopivia 

kirjallisia tehtäviä. Kuunnel-

laan ja katsellaan tarinoita. 

Kieliluokan kohdekielen 

äänteiden ja ääntämisen 

harjoittelu jatkuu. Oppilas 

tutkii, miltä opittu äänne 

näyttää kirjoitettuna. Harjoi-

teltavia äänteitä ovat 

esim.  

EN: 

v/w >  vet/wet 

p/b > pig/big 

u >  umbrella, sun 

a >   ant 

j >  jump 

y > yes 

c > cat 

th > brother 

ch>  chocolate 

sh > ship 

ee>  see 

 

SA: 

ei>nein, klein 

eu>Euro 

äu>Fräulein 

sch>Schule 

 

VE: 

2.lk:n aikana opitaan kyril-

liset kirjaimet, kirjain – 

äänneyhteys 

ж> жук 

ш> школа 

ч> черепаха 

я> яблоко 



ю> юбка 

ы> сыр 

 

T11 tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuksia 

harjoitella ikätasolle 

sopivaa pienimuo-

toista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnit-

täen huomiota myös 

ääntämiseen ja teks-

tin sisällön kannalta 

oleellisimpiin raken-

teisiin 

Oppilas oppii käyttämään ta-

vallisimpia sanoja ja ilmauk-

sia puheessa sekä ääntä-

mään niitä ymmärrettävästi 

kommunikoidessaan oppi-

mistilanteessa. 

S3 Harjoitellaan runsaasti ja 

monipuolisesti kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja lau-

sepainoa, puherytmiä ja in-

tonaatiota. Sanastoa ja ra-

kenteita harjoitellaan osana 

vuorovaikutusta. 

Tutustutaan kirjoittamiseen. 

 

Harjoitellaan päivittäin oppi-

laiden jokapäiväiseen elä-

mänpiiriin kuuluvaa kieliluo-

kan kohdekielen keskeistä 

sanastoa ja yksinkertaisia 

lauseita. 

 

Luodaan oppilaille kielen-

käyttötilanteita ja rohkais-

taan luontevaan kielenkäyt-

töön.  

Käytetään kielitaitoa rohke-

asti. 

 

Harjoitellaan sanojen ja 

pienten lauseiden kirjoitta-

mista. 

L3, L4, L5, 

L7 

 

Vuosiluokat 3-9 
 
ENGLANTI, A1 
 
3. luokka  
ENGLANTI, A1 
 

 
 

Tavoitteet 
3. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielelli-

S1 Pohditaan omia kokemuksia kohtaamisissa eri kieli- ja kulttuuritaus-
tan omaavien ihmisten kanssa. 
 

L2 



nen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin 
asema globaalin viestin-
nän kielenä 

Tutustutaan ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuu-
teen kotikansainvälisyyden avulla. 
 
Kuunnellaan ja tutustutaan eri kieliin. 
 
Huomioidaan englannin asema globaalin viestinnän kielenä. 
 
Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää kotikansainvälisyyttä ja harjoi-
tella kansainvälistä yhteydenpitoa myös tietotekniikkaa hyödyn-
täen. 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninai-
suutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kieltenopetuksessa. Saadaan opetusta ja ohjausta natiiviopettajilta. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa päivittäin (esim. leikin ja draaman avulla). 
 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Pohditaan monikielisyyttä oppilaan omassa arjessa. 
 
Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. 
 
Tutustutaan erilaisiin tapoihin kirjoittaa eri kielillä. 
 

L1
L2 

T4 ohjata oppilasta ym-
märtämään, että englan-
niksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valit-
semaan niistä omaa op-
pimistaan edistävää, si-
sällöltään ja vaikeusta-
soltaan sopivaa aineistoa 

S1 Keskustellaan siitä, miten englantia voi harjoitella koulun ulkopuo-
lella käyttäen eri viestintävälineitä. Kannustetaan oppilaita käyttä-
mään kieltä vapaa-ajalla. 
 
Opitaan löytämään itselleen sopivaa englanninkielistä aineistoa. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin täh-
täävää toimintaa. 
 
Harjoitellaan autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka nähdään ai-
toina ja tarkoituksenmukaisina. Käytetään englantia päivittäisissä, 
toistuvissa luokkatilanteissa ja annetaan ohjeita oppiaineiden tun-
neilla (luokkakieli) enenevässä määrin englanniksi. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita. Harjoitellaan sanastojen käyttöä ja sa-
nojen opettelua monipuolisesti. 
 
Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologian keinoja kielen 
oppimisen tukena. 
 
Opetellaan ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelusta esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen ja oppilaslähtöisiä projekteja 
hyödyntäen. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 



Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 ohjata oppilasta har-
joittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään mo-
nenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdolli-
sista katkoksista huoli-
matta 

S3 Harjoitellaan yleisimmin toistuvia, epämuodollisia, rutiininomaisia 
viestintätilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen (esim. kasvok-
kain puhuminen, puhelinkeskustelu, korttien kirjoittaminen tai tie-
toteknisten viestintävälineiden hyödyntäminen). 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, kohteliai-
suutta ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä (esim. 
tarkennus, toistaminen, ymmärtämisvaikeuksien ilmaiseminen).  
 
Harjoitellaan vastaamaan kysymyksiin englanniksi eri oppiaineissa. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 

S3 Harjoitellaan intonaation, eleiden, ilmeiden ja ympäristön hyödyn-
tämistä viestintätilanteissa. 
 
Opetellaan hyödyntämään kaikkia opittuja kieliä. 
 
Tutustutaan ja opetellaan kielenkäytön erilaisia kompensaatiokei-
noja viestinnän jatkamiseksi. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan englannin kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohte-
liaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.  
 
Käytetään luokkakielenä enenevässä määrin englantia. 
 
Harjoitellaan informaaleja kielenkäyttötilanteita ja sosiaalisten käy-
tänteiden ja normien mukaan toimimista päivittäisessä kommuni-
kaatiossa ja ulkomaalaisia vierailijoita kohdatessa. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta 
työskentelemään vaati-
vuudeltaan monenta-
soisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan keskeistä sanastoa ja ilmaisuja 
sisältäviä tekstejä monenlaisista aiheista, lähtökohtana jokapäiväi-
nen elämänpiiri. Opetellaan käyttämään sanakirjoja. Luetaan ja teh-
dään englanninkielisiä tehtäviä eri oppiaineissa sanakirjan, sanasto-
jen ja havaintomateriaalien avulla CLIL-menetelmän mukaisesti. 
 
Harjoitellaan informaaleja kielenkäyttötilanteita, joissa käytetään 
kohteliasta kieltä eri kulttuurisissa tilanteissa. 
 
Tunnistetaan ja päätellään viestien ydinsisältöjä asiayhteyteen tu-
keutuen (esim. eleet ja ilmeet, intonaatio, osattujen kielten hyödyn-
täminen).  
 
Harjoitellaan luetun- ja kuullun ymmärtämistä. Harjoitellaan sietä-
mään epävarmuutta kielenkäyttötilanteissa.  
 
Harjoitellaan käsiteltävien aiheiden ja tekstien valintaa yhdessä. 

L4 

T11 tarjota Oppilaille 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan oppilaiden jokapäiväiseen elämänpiiriin kuuluvaa eng-
lannin keskeistä sanastoa ja yksinkertaisia lauseita puhetta ja kirjoi-
tusta käyttäen.  
 
Harjoitellaan oppiaineisiin liittyvää erikoissanastoa ja siihen liittyvää 
puheen ja kirjoituksen tuottamista CLIL-menetelmän mukaisesti. 
 
Käytetään kielitaitoa rohkeasti. Luodaan oppilaille erilaisia kielen-
käyttötilanteita ja rohkaistaan luontevaan kielenkäyttöön. 
 

L3
L4 
L5
L7 



Tutustutaan yksinkertaisiin perusrakenteisiin erilaisten tekstien 
kautta.  
 
Harjoitellaan englannin kielen ääntämisen kaikkia osa-alueita.  
 
Harjoitellaan tunnistamaan foneettisen kirjoituksen merkkejä. 

 

 
4. luokka  
ENGLANTI, A1 
 

 
 

Tavoitteet 
4. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielelli-
nen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin 
asema globaalin viestin-
nän kielenä 

S1 Tutustutaan ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuu-
teen kotikansainvälisyyden avulla. 
 
Tutkitaan mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja tutustutaan 
niiden levinneisyyteen maailmalla. 
 
Huomioidaan englannin asema globaalin viestinnän kielenä.  Sekä 
kiinnitetään huomiota siihen, että englantia äidinkielenä voidaan 
puhua monella eri tavalla. 
 
Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää kotikansainvälisyyttä ja harjoi-
tella kansainvälistä yhteydenpitoa tietotekniikkaa hyödyntäen. 

L2 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninai-
suutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kielenopetuksessa.  
 
Pohditaan omia kokemuksia kohtaamisissa eri kieli- ja kulttuuritaus-
tan omaavien ihmisten kanssa. Saadaan opetusta ja ohjausta natii-
viopettajilta. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa päivittäin (esim. leikin ja draaman avulla). 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta. Hyödynne-
tään oppilaiden kokemuksia eri kielistä, erityisesti neljännellä luo-
kalla alkavien A2-saksan, A2-ranskan ja englannin välisiä yhteyksiä. 
 
 

L1
L2 

T4 ohjata oppilasta ym-
märtämään, että englan-
niksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valit-
semaan niistä omaa op-
pimistaan edistävää, si-
sällöltään ja vaikeusta-
soltaan sopivaa aineistoa 

S1 Keskustellaan siitä, miten englantia voi harjoitella koulun ulkopuo-
lella käyttäen eri viestintävälineitä sekä teknologiaa hyödyntäen.  
 
Opitaan löytämään itselle sopivaa englanninkielistä aineistoa sekä 
kannustetaan oppilaita käyttämään kieltä vapaa-ajalla. 
 
 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    



T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin täh-
täävää toimintaa. Kannustetaan oppilaita tekemään omia esityksiä, 
elokuvia sekä esitelmiä. 
 
Harjoitellaan päivittäin autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka näh-
dään aitoina ja tarkoituksenmukaisina. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. Vertaispalautetta harjoitellaan antamaan myös 
englanniksi.  

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita. 
 
Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologian keinoja kielen 
oppimisen tukena. 
Opetellaan ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelusta esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen ja oppilaslähtöisiä projekteja 
hyödyntäen. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 ohjata oppilasta har-
joittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään mo-
nenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdolli-
sista katkoksista huoli-
matta 

S3 Harjoitellaan yleisimmin toistuvia, epämuodollisia, rutiininomaisia 
viestintätilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen (esim. kasvok-
kain puhuminen, puhelinkeskustelu, korttien ja kirjeiden kirjoittami-
nen tai tietoteknisten viestintävälineiden hyödyntäminen). 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, kohteliai-
suutta ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä (esim. 
tarkennus, toistaminen, ymmärtämisvaikeuksien ilmaiseminen). 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 

S3 Harjoitellaan intonaation, eleiden, ilmeiden ja ympäristön hyödyn-
tämistä viestintätilanteissa. 
 
Opetellaan hyödyntämään kaikkia osattuja kieliä. 
 
Tutustutaan ja opetellaan kielenkäytön erilaisia kompensaatiokei-
noja viestinnän jatkamiseksi. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan englannin kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohte-
liaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa 
koulupäivän kaikissa tilanteissa.  
 
Harjoitellaan informaaleja kielenkäyttötilanteita ja sosiaalisten käy-
tänteiden ja normien mukaan toimimista päivittäisessä kommuni-
kaatiossa ja ulkomaalaisia vierailijoita kohdatessa. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta 
työskentelemään vaati-
vuudeltaan monenta-
soisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan tekstejä monenlaisista aiheista, 
lähtökohtana jokapäiväinen elämänpiiri. Tekstit käsittelevät eri op-
piaineiden opiskeltavia asioita CLIL-menetelmän mukaisesti. Harjoi-
tellaan sanakirjojen ja sanastojen käyttöä. 
 
Opetellaan löytämään englanninkielistä materiaalia mm. lähiympä-
ristöstä, verkosta ja kirjastosta sekä hyödynnetään kouluun hankit-
tua autenttista opiskelumateriaalia. 
 

L4 



Harjoitellaan päivittäin informaaleja kielenkäyttötilanteita, joissa 
käytetään kohteliasta kieltä eri kulttuurisissa tilanteissa. 
 
Huomioidaan kulttuurien väliset erot. 
 
Opetellaan tunnistamaan viestien ydinsisältöjä ja tekstien pääaja-
tuksia. Harjoitellaan tekstien tulkintaa tukevia käytänteitä.  
 
Harjoitellaan käsiteltävien aiheiden ja tekstien valintaa yhdessä. 

T11 tarjota Oppilaille 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan englannin keskeistä sanastoa ja monenlaisia lauseita 
puhetta ja kirjoitusta käyttäen, lähtökohtana oppilaiden jokapäiväi-
nen elämänpiiri (esim. minä itse, perheeni, suku ja ystävät), harras-
tukset ja kiinnostuksen kohteet. Sanastoa laajennetaan ja oppilai-
den lauseiden muodostamista tuetaan monipuolisesti eri oppiai-
neissa CLIL-menetelmän mukaisesti. 
 
Käytetään kielitaitoa rohkeasti. 
 
Sovelletaan ja käytetään perusrakenteita. 
 
Harjoitellaan tunnistamaan foneettisen kirjoituksen merkkejä. 
 
Harjoitellaan englannin kielen ääntämisen kaikkia osa-alueita.  
 
Käytetään vertaistukea ääntämisen harjoittelussa sekä arvioidaan 
omaa puhetta. 

L3
L4
L5
L7 

 

 
5. luokka 
ENGLANTI, A1 

 

 
 

Tavoitteet 
5. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielelli-
nen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin 
asema globaalin viestin-
nän kielenä 

S1 Tutustutaan ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuu-
teen kotikansainvälisyyden avulla. 
 
Tutustutaan englannin kielen maakohtaisiin variantteihin ja paikalli-
siin kulttuureihin. 
 
Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää kotikansainvälisyyttä ja harjoi-
tella kansainvälistä yhteydenpitoa tietotekniikkaa hyödyntäen. 

L2 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninai-
suutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kielenopetuksessa. Saadaan opetusta ja ohjausta natiiviopettajilta. 
 
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhtei-
sölle. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä päivittäisissä 
vuorovaikutustilanteissa (esim. leikin ja draaman avulla).  

L1
L2 



T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta. 
 
Kehitetään kielellistä päättelykykyä. 
 
Tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen.  

L1
L2 

T4 ohjata oppilasta ym-
märtämään, että englan-
niksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valit-
semaan niistä omaa op-
pimistaan edistävää, si-
sällöltään ja vaikeusta-
soltaan sopivaa aineistoa 

S1 Harjoitellaan löytämään itseään kiinnostavaa ja omaa oppimista 
edistävää aineistoa. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin täh-
täävää toimintaa. 
 
Harjoitellaan päivittäin autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka näh-
dään aitoina ja tarkoituksenmukaisina. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. Vertaispalautetta harjoitellaan antamaan myös 
englanniksi.  

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita.  
 
Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologian keinoja kielen 
oppimisen tukena. 
 
Opetellaan ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelusta esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen ja oppilaslähtöisiä projekteja 
hyödyntäen. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 ohjata oppilasta har-
joittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään mo-
nenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdolli-
sista katkoksista huoli-
matta 

S3 Harjoitellaan epämuodollisia viestintätilanteita eri viestintäkanavia 
hyödyntäen (esim. kasvokkain puhuminen, puhelinkeskustelu, kort-
tien ja kirjeiden kirjoittaminen tai tietoteknisten viestintävälineiden 
hyödyntäminen). 
 
Harjoitellaan puheenvuoron antamista ja ottamista tutuissa ja joka-
päiväisissä tilanteissa sekä asioiden hoitamista; asiointi, tilaaminen, 
neuvojen antaminen ja pyytäminen. 
  
Harjoitellaan viestintätilanteen ylläpitämistä. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 

S3 Harjoitellaan pyytämään suoraan ja epäsuoraan apua keskustelu-
kumppanilta. 
 
Opetellaan käyttämään kiertoilmaisuja, ilmaisemaan asioita toisin 
sanoin ja hyödyntämään viestintäkumppanin ilmaisuja oman vies-
tinnän tukena. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-

S3 Harjoitellaan yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia sosiaalisissa kontakteissa päivittäisessä kommunikaatiossa 
ja ulkomaalaisia vierailijoita kohdatessa. 

L2
L4 



vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

 
Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita ja asenteita ja omaa suh-
tautumista asiaan. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta 
työskentelemään vaati-
vuudeltaan monenta-
soisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan tekstejä monenlaisista aiheista, 
lähtökohtana oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri (esim. koulu, 
harrastukset sekä vapaa-ajan vietto). 
 
Opetellaan löytämään englanninkielistä materiaalia mm. ympäris-
töstä, verkosta ja kirjastosta. 
 
Harjoitellaan informaaleja kielenkäyttötilanteita, joissa harjoitellaan 
kohteliasta kieltä eri kulttuurisissa tilanteissa. Oppilas kohtaa päivit-
täin informaaleja kielenkäyttötilanteita kouluympäristössä. 
 
Huomioidaan kulttuurien väliset erot. 
 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita tekstien yhteydessä. Sanastoa sy-
vennetään monipuolisesti eri oppiaineiden yhteydessä CLIL-mene-
telmän mukaisesti. 
 
Käsiteltäviä aiheita ja tekstejä valitaan yhdessä. 

L4 

T11 tarjota oppilaille 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan englannin keskeistä sanastoa ja yksinkertaisia lauseita 
puhetta ja kirjoitusta käyttäen, lähtökohtana oppilaiden jokapäiväi-
nen elämänpiiri (esim. koulu, harrastukset sekä vapaa-ajan vietto). 
Sanastoa laajennetaan ja oppilaiden lauseiden muodostamista tue-
taan monipuolisesti eri oppiaineissa CLIL-menetelmän mukaisesti. 
 
Käytetään kielitaitoa rohkeasti päivittäin. 
 
Sovelletaan ja käytetään perusrakenteita monipuolisesti. 
 
Harjoitellaan tunnistamaan foneettisen kirjoituksen merkkejä. 
 
Harjoitellaan englannin kielen ääntämisen kaikkia osa-alueita. 
 
Käytetään vertaistukea ääntämisen harjoittelussa sekä arvioidaan 
omaa puhetta. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjen käyttöä. 

L3
L4
L5
L7 

 

 

6. luokka 
ENGLANTI, A1 
 

 
 

Tavoitteet 
6. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   



T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielelli-
nen ja kulttuurinen run-
saus sekä englannin 
asema globaalin viestin-
nän kielenä 

S1 Tutustutaan ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuu-
teen kotikansainvälisyyden avulla. 
Tutustutaan englannin kielen maakohtaisiin variantteihin ja paikalli-
siin kulttuureihin. 
 
Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää kotikansainvälisyyttä ja harjoi-
tella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

L2 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista moninai-
suutta ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kielenopetuksessa. Saadaan opetusta ja ohjausta natiiviopettajilta. 
 
Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhtei-
sölle. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa (esim. leikin ja draaman avulla) päivittäin. 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kie-
lellisen päättelykyvyn ke-
hittymistä 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta. 
 
Hyödynnetään oppilaiden kokemuksia eri kielistä, erityisesti neljän-
nellä luokalla alkavien A2-saksan, A2-ranskan, B1-ruotsin ja englan-
nin välisiä yhteyksiä. 
 
Kehitetään kielellistä päättelykykyä. 
 
Tutustutaan englanninkieliseen kirjallisuuteen.  

L1
L2 

T4 ohjata oppilasta ym-
märtämään, että englan-
niksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valit-
semaan niistä omaa op-
pimistaan edistävää, si-
sällöltään ja vaikeusta-
soltaan sopivaa aineistoa 

S1 Käytetään oma-aloitteisesti löydettyjä ja monipuolisia tietolähteitä, 
joista löytyy omaa oppimista edistävää ja itseään kiinnostavaa ai-
neistoa. Käytetään enenevässä määrin englannin kielisiä lähteitä ja 
jäsennetään oppimista englanniksi.  

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin täh-
täävää toimintaa. 
 
Harjoitellaan autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka nähdään ai-
toina ja tarkoituksenmukaisina. Käytetään kieltä päivittäin opiske-
lussa ja koulupäivän aikana.  
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita.  
 
Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologian keinoja kielen 
oppimisen tukena. 
 
Opetellaan ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelusta esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   



T7 ohjata oppilasta har-
joittelemaan vuorovaiku-
tusta aihepiiriltään mo-
nenlaisissa tilanteissa 
rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdolli-
sista katkoksista huoli-
matta 

S3 Harjoitellaan monipuolisia ja vaativampiakin kielenkäyttötilanteita. 
 
Valitaan yhdessä kiinnostavia ja ajankohtaisia aihepiirejä eri viestin-
täkanavia hyödyntäen. Käytetään englannin kieltä eri oppiaineissa 
CLIL-metodin mukaisesti.  
 
Harjoitellaan viestintätilanteen ylläpitämistä. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 

S3 Harjoitellaan pyytämään suoraan ja epäsuoraan apua keskustelu-
kumppanilta. 
 
Opetellaan käyttämään kiertoilmaisuja, ilmaisemaan asioita toisin 
sanoin ja hyödyntämään viestintäkumppanin ilmaisuja oman vies-
tinnän tukena. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia sosiaalisissa kontakteissa ja päivittäisessä kommunikaati-
ossa ja ulkomaalaisia vierailijoita kohdatessa. 
 
Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita ja asenteita ja omaa suh-
tautumista asiaan sekä asioiden hoitamista; asiointi, tilaaminen, 
neuvojen antaminen ja pyytäminen. Luokkakielenä käytetään eng-
lantia. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta 
työskentelemään vaati-
vuudeltaan monenta-
soisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien pa-
rissa käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita 

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan tekstejä monenlaisista aiheista, 
lähtökohtana oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri (esim. harras-
tukset, vapaa-ajan vietto, elämä ja toiminta englanninkielisessä ym-
päristössä, sekä oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset 
asiat). Käytetään englanninkielistä materiaalia eri oppiaineissa ja tu-
tustutaan eri aihepiirien keskeiseen käsitteistöön englanniksi.  
 
Opetellaan löytämään englanninkielistä materiaalia mm. ympäris-
töstä, verkosta ja kirjastosta. 
 
Harjoitellaan informaaleja kielenkäyttötilanteita, joissa harjoitellaan 
kohteliasta kieltä eri kulttuurisissa tilanteissa. 
 
Huomioidaan kulttuurien väliset erot. 
 
Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien yhteydessä. 
 
Käsiteltäviä aiheita ja tekstejä valitaan yhdessä. 

L4 

T11 tarjota Oppilaille 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan englannin keskeistä sanastoa ja yksinkertaisia lauseita 
puhetta ja kirjoitusta käyttäen, lähtökohtana oppilaiden jokapäiväi-
nen elämänpiiri (esim. harrastukset, vapaa-ajan vietto, elämä ja toi-
minta englanninkielisessä ympäristössä, sekä oppilaiden kiinnostuk-
sen kohteet ja ajankohtaiset asiat). Opiskellaan eri oppiaineiden 
englanninkielistä käsitteistöä CLIL-menetelmää käyttäen.  
 
Käytetään kielitaitoa rohkeasti päivittäin.  
 
Sovelletaan ja käytetään keskeisiä rakenteita. 
 
Harjoitellaan foneettisen kirjoituksen merkkejä. 
 
Harjoitellaan englannin kielen ääntämisen kaikkia osa-alueita. 
 

L3
L4
L5
L7 



Käytetään vertaistukea ääntämisen harjoittelussa sekä arvioidaan 
omaa puhetta. 
 
Sovelletaan joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin har-
joitelluissa ilmauksissa. 

 

 

7. luokka 
ENGLANTI, A1 
 

 
 

Tavoitteet 
7. luokka 
 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia englannin ase-
maan ja variantteihin liit-
tyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuk-
sia kehittää kulttuurien-
välistä toimintakykyä 

S1 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä mai-
hin, joissa englanti on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 
 
Tutustutaan niiden maiden kulttuureihin, joissa englanti on valta-
kielenä. 
 
Tutustutaan erilaisiin maailmanlaajuisiin ilmiöihin ja niiden kautta 
englannin kielen asemaan globaalisena käyttökielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia englannin-
kielisiä sisältöjä ja toimin-
taympäristöjä, jotka laa-
jentavat käsitystä globali-
soituvasta maailmasta ja 
siinä toimimisen mahdol-
lisuuksista 

S1 Tutustutaan lingua franca -käsitteeseen ja tutkitaan ja havainnoi-
daan englannin kielen erilaisia variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
englanniksi monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä on, 
miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitie-
don käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä, jotka 
auttavat rakenteiden opiskelussa sekä vertailemaan englantia ja 
muita opiskeltuja kieliä keskenään. 
 
Tutustutaan englannin eri varianttien sanastollisiin ja rakenteelli-
siin eroihin. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia englan-
tia ja arvioimaan oppi-
mistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välit-
tyminen 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitel-
laan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, 
kokonaisuuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 
 

L1 
L3 



T5 kehittää oppilaan itse-
näisyyttä soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S1 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoi-
tellaan yläkoulussa tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Tutkitaan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskuste-
luihin monenlaisista op-
pilaiden ikätasolle ja elä-
mänkokemukseen sopi-
vista aiheista, joissa käsi-
tellään myös mielipiteitä 

S3 Keskustellaan englannin kielellä kotiin, kouluun ja harrastuksiin 
liittyvistä aiheista. 
 
Ilmaistaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten tekstien kautta. 
 
Harjoitellaan keskustelutaitoja ja esitysten pitämistä englannin 
kielellä. 

L4 

T7 tukea oppilaan aloit-
teellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen 
käytössä ja merkitysneu-
vottelun käymisessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen 
kiertämistä ja korvaamista tai viestin uudelleenmuotoilua. 

L4 
L6 

T8 auttaa oppilasta tun-
nistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tu-
kea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestin-
tää 

S3 Harjoitellaan ja syvennetään englanninkielisen maailman sosiaali-
sia taitoja (esim. tervehtiminen, kohteliaisuusfraasit ja small talk).  
 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itsel-
leen merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleistajuisia 
tekstejä erilaisista läh-
teistä sekä tulkita niitä 
käyttäen erilaisia strate-
gioita 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja 
kuulluista teksteistä, kuten kertovista ja kuvaavista. Käytetään so-
veltuvin osin autenttisia tekstejä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. 
 

L4 

T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan sekä puhut-
tua että kirjoitettua teks-
tiä erilaisiin tarkoituksiin 
yleisistä ja itselleen mer-
kityksellisistä aiheista 
kiinnittäen huomiota ra-
kenteiden monipuolisuu-
teen ja ohjaten hyvään 
ääntämiseen 

S3 Tutustutaan ja osallistutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri 
viestintäkanavien kautta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti tavoitteena na-
tiivin kaltainen ääntäminen. 

L5 
L6 

 

 

8. luokka 
ENGLANTI, A1 
 

 



 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia englannin ase-
maan ja variantteihin liit-
tyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuk-
sia kehittää kulttuurien-
välistä toimintakykyä 

S1 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyy-
destä sekä maista, joissa englanti on joko valtakielenä tai rinnak-
kaiskielenä. 
 
Perehdytään englanninkielisen maailman kulttuurisiin ominai-
suuksiin ja tyypillisiin idiomeihin. 
 
Syvennetään käsitystä erilaisista maailmanlaajuisista ilmiöistä ja 
englannin kielen asemasta globaalisena käyttökielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia englannin-
kielisiä sisältöjä ja toimin-
taympäristöjä, jotka laa-
jentavat käsitystä globali-
soituvasta maailmasta ja 
siinä toimimisen mahdol-
lisuuksista 

S1 Syvennetään lingua franca -käsitettä ja tutkitaan englannin kielen 
erilaisia variantteja esim. hakemalla, arvioimalla ja tuottamalla 
erilaisia tekstityyppejä. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
englanniksi monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa, esimerkiksi op-
pilasvaihdon yhteydessä kansainvälisten partnereiden kanssa. 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä on, 
miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitie-
don käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden 
opiskelussa sekä vertailemaan englantia ja muita opiskeltuja kieliä 
keskenään. 
 
Tutustutaan edelleen englannin eri varianttien sanastollisiin ja ra-
kenteellisiin eroihin. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia englan-
tia ja arvioimaan oppi-
mistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välit-
tyminen 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämistä. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itse-
näisyyttä soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S1 Syvennetään aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon 
luotettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuolella 
ja käytetään sitä aktiivisesti, esimerkiksi yhteydenpidossa muihin 
eurooppalaisiin nuoriin. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskuste-
luihin monenlaisista op-
pilaiden ikätasolle ja elä-

S3 Vaihdetaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti kiinnostavista ai-
heista. Harjoitellaan edelleen keskustelutaitoja ja esitysten pitä-
mistä englannin kielellä. 
 
Huomioidaan englannin kielen asema maailmankielenä. 
 

L4 



mänkokemukseen sopi-
vista aiheista, joissa käsi-
tellään myös mielipiteitä 

Käytetään kieltä omatoimisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.  

T7 tukea oppilaan aloit-
teellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen 
käytössä ja merkitysneu-
vottelun käymisessä 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen 
kiertämistä ja korvaamista tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan 
omista kiinnostuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kom-
munikaatioon. 

L4 
L6 

T8 auttaa oppilasta tun-
nistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tu-
kea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestin-
tää 

S3 Harjoitellaan ja käytetään englannin kielen tyypillisiä suullisia vies-
tintäkeinoja. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itsel-
leen merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleistajuisia 
tekstejä erilaisista läh-
teistä sekä tulkita niitä 
käyttäen erilaisia strate-
gioita 

S3 Syvennetään sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja 
kuulluista kertovista ja kuvaavista teksteistä. Käytetään soveltuvin 
osin autenttisia tekstejä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. 

L4 

T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan sekä puhut-
tua että kirjoitettua teks-
tiä erilaisiin tarkoituksiin 
yleisistä ja itselleen mer-
kityksellisistä aiheista 
kiinnittäen huomiota ra-
kenteiden monipuolisuu-
teen ja ohjaten hyvään 
ääntämiseen 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien 
kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti tavoitteena na-
tiivin kaltainen ääntäminen. 

L5 
L6 

 

 

9. luokka 
ENGLANTI, A1 
 

 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  



T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia englannin ase-
maan ja variantteihin liit-
tyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuk-
sia kehittää kulttuurien-
välistä toimintakykyä 

S1 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan englannin kielen eri va-
riantteja ja käyttämään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 
Syvennetään käsitystä erilaisista maailmanlaajuisista ilmiöistä ja 
englannin kielen asemasta globaalisena käyttökielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia englannin-
kielisiä sisältöjä ja toimin-
taympäristöjä, jotka laa-
jentavat käsitystä globali-
soituvasta maailmasta ja 
siinä toimimisen mahdol-
lisuuksista 

S1 Ymmärretään englanninkielisen maailman kulttuurien kirjo. 
 
Pohditaan, miten englannin kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää 
globaalissa ympäristössä.   
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä on, 
miten samoja asioita il-
maistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitie-
don käsitteitä oppimi-
sensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia englan-
nin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L3 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia englan-
tia ja arvioimaan oppi-
mistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välit-
tyminen 

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta var-
ten. 
 
Keskitytään luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 
 

L1 
L3 

T5 kehittää oppilaan itse-
näisyyttä soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S1 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja 
varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon 
luotettavuuden arviointia. 
 
Huomataan, mihin englannin taitoa voi käyttää koulun ulkopuo-
lella ja peruskoulun päätyttyä.  
 
Käytetään kieltä aktiivisesti koulussa ja kannustetaan käyttämään 
sitä myös koulun ulkopuolella.  

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskuste-
luihin monenlaisista op-
pilaiden ikätasolle ja elä-
mänkokemukseen sopi-
vista aiheista, joissa käsi-
tellään myös mielipiteitä 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esite-
tään tekstejä sekä keskustellaan itseä kiinnostavista, ajankohtai-
sista aiheista, työelämästä ja toisen asteen opiskelusta. 
 
Tutustutaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. 
 

L4 

T7 tukea oppilaan aloit-
teellisuutta viestinnässä, 

S3 Käytetään kieltä omatoimisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.  
 

L4 
L6 



kompensaatiokeinojen 
käytössä ja merkitysneu-
vottelun käymisessä 

Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen 
kiertämistä ja korvaamista tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kie-
litaitoa. 

T8 auttaa oppilasta tun-
nistamaan viestinnän 
kulttuurisia piirteitä ja tu-
kea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestin-
tää 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä arkipäiväisiä vuorovaiku-
tustilanteita ottaen huomioon kulttuuriset näkökohdat. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia kuulla ja 
lukea monenlaisia itsel-
leen merkityksellisiä 
yleiskielisiä ja yleistajuisia 
tekstejä erilaisista läh-
teistä sekä tulkita niitä 
käyttäen erilaisia strate-
gioita 

S3 Harjoitellaan lukemaan ja kuuntelemaan monenlaisia vaikuttavia 
autenttisia tekstejä. 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon englannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. 

L4 

T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan sekä puhut-
tua että kirjoitettua teks-
tiä erilaisiin tarkoituksiin 
yleisistä ja itselleen mer-
kityksellisistä aiheista 
kiinnittäen huomiota ra-
kenteiden monipuolisuu-
teen ja ohjaten hyvään 
ääntämiseen 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. 
cv, työhakemus ja mainos). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestin-
täkanavien kautta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon englannin kielen levinnei-
syys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti tavoitteena na-
tiivin kaltainen ääntäminen. 

L5 
L6 

 

 
SAKSA, A1 
 
3.luokka 
SAKSA, A1 
 
 
 
 

Tavoitteet 
3. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kie-
litietoisuuteen 

   



T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympä-
ristön kieliä koulussa, 
kotona, vapaa-ajalla ja 
mediassa ja tarkastella 
pääpiirteittäin, missä 
saksaa maailmalla pu-
hutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä 
näkyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Keskustellaan oppilaiden omista vieraiden kielten kokemuksista 
sekä heidän kielitaidostaan.  
 
Huomioidaan saksan kielen keskeinen asema Euroopassa. Kes-
kustellaan saksan kielen asemasta suhteessa muihin kieliin. 
 
Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin, kuten juhliin. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten eri-
laiset kieli- ja kulttuuri-
taustat näkyvät lähiym-
päristössä ja maail-
malla, keskustelemaan 
havainnoista sekä ar-
vostamaan omaa ja 
toisten kieli- ja kulttuu-
ritaustaa 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kansainvälisyyttä 
kieltenopetuksessa. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaiku-
tustilanteissa (esim. haastatteluiden, leikin ja draaman avulla). 
 
Harjoitellaan arvostamaan vähäistäkin vieraan kielen osaamista. 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan saksan kie-
len ja äidinkielen sa-
mankaltaisuuksia ja 
eroja, tukea oppilaan 
kielellisen päättelyky-
vyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Pohditaan monikielisyyttä oppilaan omassa arjessa. 
 
Keskustellaan saksan kielen näkyvyydestä lähiympäristössä. 
 
Tehdään havaintoja sanojen ja rakenteiden samankaltaisuuk-
sista ja lainautumisesta. 

L1
L2 

T4 tutustua saksankieli-
seen aineistoon ja vies-
tintäkanaviin  

S1 Keskustellaan siitä, miten saksaa voi harjoitella koulun ulkopuo-
lella.  
 
Tutustutaan ohjatusti sopiviin saksankielisiin aineistoihin, kuten 
internetsivuihin, lehtiin ja televisio-ohjelmiin. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen tavoitteisiin 
ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 
 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin 
tähtäävää toimintaa. 
 
Harjoitellaan toimimaan suvaitsevan ja myönteisen ilmapiirin 
hengessä. 
 
Harjoitellaan autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka nähdään ai-
toina ja tarkoituksenmukaisina. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. 
 
Rohkaistaan oppilasta käyttämään saksaa ja viestimään saksaksi 
vähäiselläkin kielitaidolla.  
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun.  
 
Harjoitellaan virheisiin suhtautumista oppimistilanteina. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta ot-
tamaan vastuuta 
omasta kielenopiskelus-
taan ja kannustaa har-

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Käytetään monipuolisia ja toiminnallisia ilmaisuun kannustavia 
työtapoja, jotka kannustavat kokeilemiseen. 

L1
L4
L5
L6 
 



jaannuttamaan kielitai-
toaan rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa käyttäen sekä ko-
keilemaan erilaisia op-
pimisstrategioita 
 

 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiske-
lutapoja ja muististrategioita. 
 
Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa, esimer-
kiksi sähköisiä oppimateriaaleja ja digitaalisia sovelluksia, kielen 
oppimisen tukena. 
 
Opetellaan kehittämään kielitaitoa säännöllisesti koulussa ja ko-
tona sekä harjoittelemaan monipuolisesti eri kielitaidon osa-alu-
eita. 
 
Keskustellaan ahkeran harjoittelemisen merkityksestä. 
 
Harjoitellaan ottamaan vastuuta ja seuraamaan omaa edisty-
mistä dokumentoimalla oppimista esimerkiksi salkkutyöskente-
lyn avulla. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja ko-
tona. 

 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovai-
kutuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovai-
kutusta ikäkauteen so-
pivilla ja oppilaiden kiin-
nostuksen mukaisilla ai-
hepiireillä. 

S3 Harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja tilanteita kuuntelemalla, luke-
malla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valinnassa lähtö-
kohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. 
 
Hyödynnetään eri viestintäkanavia (esim. kasvokkain puhumi-
nen, puhelinkeskustelu, korttien kirjoittaminen tai tietoteknisten 
viestintävälineiden hyödyntäminen). 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, rea-
gointia, ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä 
(esim. tarkennus, toistaminen, ymmärtämisvaikeuksien ilmaise-
minen). 
 
Harjoitellaan runsaasti suullista viestintää. Ääntämiseen ja into-
naatioon kiinnitetään erityishuomiota. 
 
Hyödynnetään vertaisoppimista harjoittelussa esimerkiksi haas-
tattelujen, dialogien ja draamaharjoitusten avulla. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 tukea oppilasta mo-
nipuolisten viestintä-
strategioiden käytössä 
ja ohjata oppilasta käyt-
tämään yksinkertaisia 
kompensaatiokeinoja 
viestintätilanteissa 

S3 Harjoitellaan intonaation, eleiden, ilmeiden, näyttämisen ja ym-
päristön hyödyntämistä viestintätilanteissa. 
 
Opetellaan hyödyntämään kaikkia opittuja kieliä. 
 
Rohkaistaan käyttämään kompensaatiokeinoja viestinnän jatka-
miseksi. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan tilanteeseen sopivaa kielenkäyttöä esimerkiksi 
opettajan, muiden oppilaiden sekä opetusharjoittelijoiden ja vie-
railijoiden kanssa. 
 
Pyritään jäljittelemään autenttisia kielenkäyttötilanteita. 
 
Tutustutaan sosiaalisten normien mukaiseen kohteliaaseen kie-
lenkäyttöön, kuten teitittelyyn. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   



T10  
Tavoitteena on ohjata 
oppilasta harjoittamaan 
kielitaitoaan ikätasolle 
sopivien puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien 
avulla. 

S3 Opetellaan puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnista-
mista. 
 
Rohkaistaan tulkitsemaan tekstien ydinsisältöjä sanatarkan 
kääntämisen sijaan. 
 
Rohkaistaan eri tasoisten tekstien tulkintaan asiayhteyteen tu-
keutuen (esim. eleet ja ilmeet, intonaatio, osattujen kielten hyö-
dyntäminen). 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 

L4 

T11 Tavoitteena on tar-
jota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuottaa lyhyesti 
puhetta ja kirjoitusta 
omaan elämänpiiriinsä 
liittyvistä aiheista sekä 
harjoitella runsaasti 
ääntämistä. 

S3 Harjoitellaan ketomaan suullisesti ja kirjallisesti omaan elämän-
piiriin liittyvistä aiheista. 
 
Harjoitellaan perussanastoa ja rakenteita painottaen toiminnalli-
sia menetelmiä ja runsasta toistoa. 
 
Tutustutaan sanastoon, yksinkertaisiin perusfraaseihin ja -raken-
teisiin erilaisten tekstien kautta. 
 
Tutustutaan saksan kieliopin ja oikeinkirjoituksen keskeisimpiin 
ilmiöihin. 
 
Harjoitellaan saksan kirjoitetussa kielessä esiintyviä poikkeuksel-
lisia kirjainmerkkejä. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi videoimalla tai äänittämällä. 

L3
L4 
L5
L7 

 

 
4. luokka 
SAKSA, A1 

 
 
 
 
 

Tavoitteet 
4. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kie-
litietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympä-
ristön kieliä koulussa, 
kotona, vapaa-ajalla ja 
mediassa ja tarkastella 
pääpiirteittäin, missä 
saksaa maailmalla pu-
hutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä 
näkyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Huomioidaan saksan kielen keskeinen asema Euroopassa. Kes-
kustellaan saksan kielen asemasta suhteessa muihin kieliin. 
 
Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin, kuten juhliin toi-
minnallisesti ja medioiden avulla. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten eri-
laiset kieli- ja kulttuuri-
taustat näkyvät lähiym-
päristössä ja maail-
malla, keskustelemaan 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainväli-
syyttä kielenopetuksessa. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaiku-
tustilanteissa (esim. haastatteluiden, leikin ja draaman avulla). 
 

L1
L2 



havainnoista sekä ar-
vostamaan omaa ja 
toisten kieli- ja kulttuu-
ritaustaa 

Harjoitellaan arvostamaan vähäistäkin vieraan kielen osaamista. 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 
 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan saksan kie-
len ja äidinkielen sa-
mankaltaisuuksia ja 
eroja, tukea oppilaan 
kielellisen päättelyky-
vyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankal-
taisuuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta. 
 
 

L1
L2 

T4 tutustua saksankieli-
seen aineistoon ja vies-
tintäkanaviin 

S1 Keskustellaan siitä, miten saksaa voi harjoitella koulun ulkopuo-
lella.  
 
Tutustutaan ohjatusti sopiviin saksankielisiin aineistoihin, kuten 
internetsivuihin, lehtiin ja televisio-ohjelmiin. 

L2
L3 

 
  

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen tavoitteisiin 
ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin 
tähtäävää toimintaa. 
 
Harjoitellaan toimimaan suvaitsevan ja myönteisen ilmapiirin 
hengessä. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. 
 
Rohkaistaan oppilasta käyttämään saksaa ja viestimään saksaksi 
vähäiselläkin kielitaidolla.  
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun.  
 
Harjoitellaan virheisiin suhtautumista oppimistilanteina. 
 
Harjoitellaan oman kielitaidon ja työskentelyn arvioimista sekä 
omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista kielenoppi-
jana. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta ot-
tamaan vastuuta 
omasta kielenopiskelus-
taan ja kannustaa har-
jaannuttamaan kielitai-
toaan rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa käyttäen sekä ko-
keilemaan erilaisia op-
pimisstrategioita 
 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Käytetään monipuolisia ja toiminnallisia ilmaisuun kannustavia 
työtapoja, jotka kannustavat kokeilemiseen. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiske-
lutapoja ja muististrategioita. 
 
Opetellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa, esimer-
kiksi sähköisiä oppimateriaaleja ja digitaalisia sovelluksia, kielen 
oppimisen tukena. 
 
Opetellaan kehittämään kielitaitoa säännöllisesti koulussa ja ko-
tona sekä harjoittelemaan monipuolisesti eri kielitaidon osa-alu-
eita. 
 
Keskustellaan ahkeran harjoittelemisen merkityksestä. 
 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 



Harjoitellaan ottamaan vastuuta ja seuraamaan omaa edisty-
mistä dokumentoimalla oppimista esimerkiksi salkkutyöskente-
lyn avulla. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja ko-
tona. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovai-
kutuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovai-
kutusta ikäkauteen so-
pivilla ja oppilaiden kiin-
nostuksen mukaisilla ai-
hepiireillä. 

S3 Harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja tilanteita kuuntelemalla, luke-
malla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valinnassa lähtö-
kohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. 
 
Hyödynnetään eri viestintäkanavia (esim. kasvokkain puhumi-
nen, puhelinkeskustelu, korttien kirjoittaminen tai tietoteknisten 
viestintävälineiden hyödyntäminen). 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, rea-
gointia, ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä 
(esim. tarkennus, toistaminen, ymmärtämisvaikeuksien ilmaise-
minen). 
 
Harjoitellaan runsaasti suullista viestintää. Ääntämiseen ja into-
naatioon kiinnitetään erityishuomiota. 
 
Hyödynnetään vertaisoppimista harjoittelussa esimerkiksi haas-
tattelujen, dialogien ja draamaharjoitusten avulla. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 tukea oppilasta mo-
nipuolisten viestintä-
strategioiden käytössä 
ja ohjata oppilasta käyt-
tämään yksinkertaisia 
kompensaatiokeinoja 
viestintätilanteissa 

S3 Harjoitellaan intonaation, eleiden, ilmeiden, näyttämisen ja ym-
päristön hyödyntämistä viestintätilanteissa. 
 
Opetellaan hyödyntämään kaikkia opittuja kieliä. 
 
Rohkaistaan käyttämään kompensaatiokeinoja viestinnän jatka-
miseksi. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan tilanteeseen sopivaa kielenkäyttöä esimerkiksi 
opettajan, muiden oppilaiden sekä opetusharjoittelijoiden ja vie-
railijoiden kanssa. 
 
Pyritään jäljittelemään autenttisia kielenkäyttötilanteita. 
 
Tutustutaan sosiaalisten normien mukaiseen kohteliaaseen kie-
lenkäyttöön, kuten teitittelyyn. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 Tavoitteena on oh-
jata oppilasta harjoitta-
maan kielitaitoaan ikä-
tasolle sopivien puhut-
tujen ja kirjoitettujen 
tekstien avulla. 

S3 Opetellaan puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnista-
mista. 
 
Rohkaistaan tulkitsemaan tekstien ydinsisältöjä sanatarkan 
kääntämisen sijaan. 
 
Rohkaistaan eritasoisten tekstien tulkintaan asiayhteyteen tu-
keutuen (esim. eleet ja ilmeet, intonaatio, osattujen kielten hyö-
dyntäminen). 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 

L4 



T11 Tavoitteena on tar-
jota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuottaa lyhyesti 
puhetta ja kirjoitusta 
omaan elämänpiiriinsä 
liittyvistä aiheista sekä 
harjoitella runsaasti 
ääntämistä. 
 

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti omaan elämän-
piiriin liittyvistä aiheista. 
 
Harjoitellaan perussanastoa ja rakenteita painottaen toiminnalli-
sia menetelmiä ja runsasta toistoa. 
 
Tutustutaan sanastoon, yksinkertaisiin perusfraaseihin ja -raken-
teisiin erilaisten tekstien kautta. 
 
Tutustutaan saksan kieliopin ja oikeinkirjoituksen keskeisimpiin 
ilmiöihin sekä lausumiseen ja intonaatioon. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi videoimalla tai äänittämällä. 

L3
L4
L5
L7 

 

 
 
5. luokka 
SAKSA, A1 
 
 
 
 

Tavoitteet 
5. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön kieliä koulussa, ko-
tona, vapaa-ajalla ja me-
diassa ja tarkastella alus-
tavasti, miten saksaa eri 
maissa puhutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä nä-
kyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Huomioidaan saksan kielen keskeinen asema Euroopassa. Keskus-
tellaan saksan kielen asemasta suhteessa muihin kieliin. 
 
Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin toiminnallisesti ja 
medioiden avulla. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten erilai-
set kieli- ja kulttuuritaus-
tat näkyvät lähiympäris-
tössä ja maailmalla, kes-
kustelemaan havain-
noista sekä arvostamaan 
omaa ja toisten kieli- ja 
kulttuuritaustaa. 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kielenopetuksessa. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa (esim. haastatteluiden, leikin ja draaman avulla). 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 
 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan saksan kie-
len samankaltaisuuksia 
ja eroja verrattuna mui-
hin kieliin, tukea oppi-
laan kielellisen päättely-
kyvyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta. 
 
Kehitetään kielellistä päättelykykyä. 
 
 
 

L1
L2 



T4 tutustua saksankieli-
seen aineistoon ja vies-
tintäkanaviin ja ohjata 
oppilasta etsimään vai-
keustasoltaan sopivaa, 
itseään kiinnostavan ai-
hepiirin tietoa saksaksi. 

S1 Käytetään ohjatusti ja itsenäisesti sopivia saksankielisiä aineistoja, 
kuten internetsivuja, lehtiä ja televisio-ohjelmia. 
 
Harjoitellaan löytämään itseään kiinnostavaa ja omaa oppimista 
edistävää aineistoa. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 
 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin täh-
täävää toimintaa. 
 
Rohkaistaan oppilasta käyttämään saksaa ja viestimään saksaksi.  
 
Korostetaan, että pääasia on viestin sisällön välittyminen.  
 
Harjoitellaan autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka nähdään ai-
toina ja tarkoituksenmukaisina.  
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa. 
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun.  
 
Harjoitellaan virheisiin suhtautumista oppimistilanteina. 
 
Harjoitellaan oman kielitaidon ja työskentelyn arvioimista sekä 
omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista kielenoppijana. 
 
Kannustetaan oppilasta hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja luot-
tamaan omiin taitoihinsa ja iloitsemaan saavutetusta kielitaidosta. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä harjoitta-
maan hyväksi kokemiaan 
oppimisstrategioita 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Käytetään monipuolisia ja toiminnallisia ilmaisuun kannustavia työ-
tapoja, jotka kannustavat kokeilemiseen. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita. 
 
Opetellaan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa, esimerkiksi 
sähköisiä oppimateriaaleja ja digitaalisia sovelluksia, kielen oppimi-
sen tukena. 
 
Opetellaan kehittämään kielitaitoa säännöllisesti koulussa ja kotona 
sekä harjoittelemaan monipuolisesti eri kielitaidon osa-alueita. 
 
Keskustellaan ahkeran harjoittelemisen merkityksestä. 
 
Harjoitellaan ottamaan vastuuta ja seuraamaan omaa edistymistä 
dokumentoimalla oppimista esimerkiksi salkkutyöskentelyn avulla. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja kotona. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista vies-
tintää ja vuorovaikutusta 

S3 Harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja tilanteita kuuntelemalla, luke-
malla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valintaa ohjaavat oppi-
laiden kiinnostuksen kohteet, elämänpiiri ja opitun hyödyntäminen 
tulevaisuudessa. 

L2
L4
L5
L7 



monipuolisissa aihepii-
reissä 

 
Hyödynnetään eri viestintäkanavia (esim. kasvokkain puhuminen, 
puhelinkeskustelu, pienten esitysten kirjoittaminen tai tietoteknis-
ten viestintävälineiden hyödyntäminen). 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, reagointia, 
ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä (esim. tarken-
nus, toistaminen, ymmärtämisvaikeuksien ilmaiseminen). 
 
Harjoitellaan runsaasti suullista viestintää. Ääntämiseen ja intonaa-
tioon kiinnitetään erityishuomiota. 
 
Hyödynnetään vertaisoppimista harjoittelussa esimerkiksi haastat-
telujen, dialogien ja draamaharjoitusten avulla. 
 
Opetellaan etsimään tietoa puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.  
 
Tehdään omia suullisia ja kirjallisia tuotoksia saksaksi erilaisista 
omavalintaisista aihepiireistä, jotka ovat osa yhteistä kokonai-
suutta.  

 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 
 

S3 Harjoitellaan pyytämään suoraan ja epäsuoraan apua keskustelu-
kumppanilta. 
 
Rohkaistaan käyttämään kompensaatiokeinoja viestinnän jatka-
miseksi. 
 
Opetellaan käyttämään nonverbaalisia viestinnän jatkamisen kei-
noja sekä kiertoilmaisuja, ilmaisemaan asioita toisin sanoin ja hyö-
dyntämään viestintäkumppanin ilmaisuja oman viestinnän tukena. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia sosiaalisissa kontakteissa. 
 
Pyritään jäljittelemään autenttisia kielenkäyttötilanteita. 
 
Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita ja asenteita ja omaa suh-
tautumista asiaan. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta har-
joittamaan kielitaitoaan 
monipuolisten puhuttu-
jen ja kirjoitettujen teks-
tien avulla 
 

S3 Opetellaan puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistamista. 
 
Rohkaistaan tulkitsemaan tekstien ydinsisältöjä sanatarkan kääntä-
misen sijaan. 
 
Rohkaistaan eritasoisten tekstien tulkintaan asiayhteyteen tukeu-
tuen (esim. eleet ja ilmeet, intonaatio, osattujen kielten hyödyntä-
minen). 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 
 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita tekstien yhteydessä. 

L4 

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ta-
vallisimmista arkipäiväi-
sistä ja saksankielistä 
maailmaa koskevista ai-

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväisistä ai-
heista. 
 
Harjoitellaan ja kerrataan perussanastoa ja rakenteita painottaen 
toiminnallisia menetelmiä ja runsasta toistoa. 
 

L3
L4
L5
L7 



hepiireistä sekä harjoi-
tella runsaasti ääntä-
mistä ja joitain raken-
teita. 
 

Tutustutaan sanastoon, yksinkertaisiin perusfraaseihin ja -rakentei-
siin erilaisten tekstien kautta. Käytetään perusrakenteita omassa 
viestinnässä. 
 
Käytetään ja sovelletaan opittuja lausumisen ja intonaation sään-
töjä. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mu-
kaan esimerkiksi videoimalla tai äänittämällä. 

 

 
6. luokka 
SAKSA, A1 
 
 
 
 

Tavoitteet 
6. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön kieliä koulussa, ko-
tona, vapaa-ajalla ja me-
diassa ja tarkastella, mi-
ten saksaa eri maissa pu-
hutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä nä-
kyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Huomioidaan saksan kielen keskeinen asema Euroopassa. Keskus-
tellaan saksan kielen asemasta suhteessa muihin kieliin. 
 
Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin toiminnallisesti ja 
medioiden avulla. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten erilai-
set kieli- ja kulttuuritaus-
tat näkyvät lähiympäris-
tössä ja maailmalla, kes-
kustelemaan havain-
noista sekä arvostamaan 
omaa ja toisten kieli- ja 
kulttuuritaustaa 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kielenopetuksessa. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa (esim. haastatteluiden, leikin ja draaman avulla). 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 
 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan saksan kie-
len samankaltaisuuksia 
ja eroja verrattuna mui-
hin kieliin, tukea oppi-
laan kielellisen päättely-
kyvyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta. 
 
Kehitetään kielellistä päättelykykyä. 
 
 

L1
L2 

T4 tutustua saksankieli-
seen aineistoon ja vies-
tintäkanaviin ja ohjata 
oppilasta etsimään vai-
keustasoltaan sopivaa ai-
neistoa saksaksi moni-
puolisesti. 

S1 Käytetään ohjatusti ja itsenäisesti sopivia saksankielisiä aineistoja, 
kuten internetsivuja, lehtiä ja televisio-ohjelmiin. 
 
Harjoitellaan löytämään itseään kiinnostavaa ja omaa oppimista 
edistävää aineistoa. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    



T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Opetellaan suunnittelemaan yhdessä opetuksen tavoitteisiin täh-
täävää toimintaa. 
 
Rohkaistaan oppilasta käyttämään saksaa ja viestimään saksaksi. 
Korostetaan, että pääasia on viestin sisällön välittyminen. 
  
Harjoitellaan autenttisia kielenkäyttötilanteita, jotka nähdään ai-
toina ja tarkoituksenmukaisina.  
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa. 
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta saksan opiskeluun.  
 
Harjoitellaan virheisiin suhtautumista oppimistilanteina. 
 
Harjoitellaan oman kielitaidon ja työskentelyn arvioimista sekä 
omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista kielenoppijana. 
 
Kannustetaan oppilasta hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja luot-
tamaan omiin taitoihinsa ja iloitsemaan saavutetusta kielitaidosta. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä harjoitta-
maan hyväksi kokemiaan 
oppimisstrategioita 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Käytetään monipuolisia ja toiminnallisia ilmaisuun kannustavia työ-
tapoja, jotka kannustavat kokeilemiseen. 
 
Käytetään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelutapoja ja muis-
tistrategioita. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa, esimerkiksi sähköisiä 
oppimateriaaleja ja digitaalisia sovelluksia, kielen oppimisen tu-
kena. 
 
Opetellaan kehittämään kielitaitoa säännöllisesti koulussa ja kotona 
sekä harjoittelemaan monipuolisesti eri kielitaidon osa-alueita. 
 
Keskustellaan ahkeran harjoittelemisen merkityksestä. 
 
Harjoitellaan ottamaan vastuuta ja seuraamaan omaa edistymistä 
dokumentoimalla oppimista esimerkiksi salkkutyöskentelyn avulla. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja kotona. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista vies-
tintää ja vuorovaikutusta 
monipuolisissa aihepii-
reissä 

S3 Harjoitellaan ja kerrata sanastoa, fraaseja ja tilanteita kuuntele-
malla, lukemalla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valintaa oh-
jaavat oppilaiden kiinnostuksen kohteet, elämänpiiri ja opitun hyö-
dyntäminen tulevaisuudessa. 
 
Hyödynnetään eri viestintäkanavia. 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, reagointia, 
ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä (esim. tarken-
nus, toistaminen, ymmärtämisvaikeuksien ilmaiseminen). 
 
Harjoitellaan runsaasti suullista viestintää. Ääntämiseen ja intonaa-
tioon kiinnitetään erityishuomiota. 

L2
L4
L5
L7 
 



 
Hyödynnetään vertaisoppimista harjoittelussa esimerkiksi haastat-
telujen, dialogien ja draamaharjoitusten avulla. 
 
Opetellaan etsimään tietoa puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.  
 
Tehdään omia suullisia ja kirjallisia tuotoksia saksaksi erilaisista 
omavalintaisista aihepiireistä, jotka ovat osa yhteistä kokonai-
suutta. Aiheet voivat liittyä saksankielisen maailman kulttuuriin. 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 

S3 Kerrataan ja sovelletaan opittuja nonverbaalisia ja verbaalisia vies-
tinnän jatkamisen keinoja. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia sosiaalisissa kontakteissa. 
 
Pyritään jäljittelemään autenttisia kielenkäyttötilanteita keskuste-
luun ja asioiden hoitamiseen liittyen. 
 
Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita ja asenteita ja omaa suh-
tautumista asiaan. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta har-
joittamaan kielitaitoaan 
monipuolisten puhuttu-
jen ja kirjoitettujen teks-
tien avulla 

S3 Opetellaan puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistamista. 
 
Rohkaistaan tulkitsemaan tekstien ydinsisältöjä sanatarkan kääntä-
misen sijaan. 
 
Rohkaistaan eritasoisten tekstien tulkintaan asiayhteyteen tukeu-
tuen (esim. eleet ja ilmeet, intonaatio, osattujen kielten hyödyntä-
minen). 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 
 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita tekstien yhteydessä. 

L4 

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
monipuolisista aihepii-
reistä sekä harjoitella 
runsaasti ääntämistä, in-
tonaatiota ja rakenteita 

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväisistä ai-
heista. 
 
Harjoitellaan ja kerrataan perussanastoa ja rakenteita. 
 
Käytetään perusrakenteita omassa viestinnässä. 
 
Käytetään ja sovelletaan opittuja lausumisen ja intonaation sään-
töjä. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mu-
kaan esimerkiksi videoimalla tai äänittämällä. 

L3
L4
L5
L7 

 

 

7. luokka 
SAKSA, A1 

 
 
 
 



 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Koulukohtainen  
 

L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa 
oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä maihin, 
joissa saksan kieli on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan erilaisia saksan kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
saksaksi vähäiselläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppi-
laita rakenteiden opiskelussa sekä vertailemaan saksaa ja muita 
opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuoro-
vaikutukseen, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitellaan 
oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Harjoitellaan asettamaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioi-
maan omia opiskelutapoja sekä toimimaan vuorovaikutustilanteissa 
toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itse-
näisyyttä ja taitoa sovel-
taa luovasti kielitaitoaan 
sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun valmiuk-
siaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoitel-
laan yläkoulussa tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen 
käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Havainnoidaan mihin saksan kielen taitoa voi käyttää koulun ulko-
puolella. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monen-
laisia jokapäiväisiä vies-
tintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteelli-
sesti 

S3 Opetellaan keskustelemaan saksan kielellä kotiin, kouluun ja har-
rastuksiin liittyvistä aiheista. 
 
Opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä suullisesti erilaisten teks-
tien kautta. 
 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-
maan aktiivinen viestin-
tätilanteessa sekä syven-
tämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin  
ymmärtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen 
kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 

L4 
L6 
 
 
 



fraaseja, kierto- ja täyteil-
mauksia ja muuta kom-
pensaatiota 

 

T8 ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota kult-
tuurisesti sopivaan kie-
lenkäyttöön viestinnässä, 
johon liittyy mielipiteiden 
ja asenteiden esiin tuo-
mista 

S3 Harjoitellaan saksankielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. ter-
vehtiminen, kohteliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiateks-
tejä, joista hankitaan tie-
toa, ja ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytai-
toa ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuul-
luista teksteistä (esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä yhdessä valittaessa huomioon saksan kielen levin-
neisyys ja asema maailman kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäkanavien 
kautta ja harjoitellaan osallisuutta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon saksan kielen asema maail-
man kielten joukossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 

L5 
L6 

 

 

8. luokka 
SAKSA, A1 

 
 
 
 
 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa 
oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyy-
destä sekä maista, joissa saksan kieli on valtakielenä tai rinnakkais-
kielenä. 
 
Perehdytään saksankielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuksiin 
ja tyypillisiin idiomeihin. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 

S1 Tutkitaan ja havainnoidaan edelleen saksan kielen variantteja. 
 
Harjoitellaan edelleen oma-aloitteisesta vuorovaikutusta ja itsensä 
ilmaisua saksaksi vähäiselläkin kielitaidolla. 
 

L1 
L2 



T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena 
 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat rakenteiden opis-
kelussa sekä vertailemaan saksaa ja muita opiskeltuja kieliä keske-
nään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuoro-
vaikutukseen, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja.  
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä eri lähteistä ja käyttä-
mään sitä. 
 
Harjoitellaan asettamaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioi-
maan omia opiskelutapoja sekä toimimaan vuorovaikutustilan-
teissa toisia kannustaen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itse-
näisyyttä ja taitoa sovel-
taa luovasti kielitaitoaan 
sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun val-
miuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuk-
sien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luo-
tettavuuden arviointia. 
 
Havainnoidaan mihin saksan kielen taitoa voi käyttää koulun ulko-
puolella. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monen-
laisia jokapäiväisiä vies-
tintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteelli-
sesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaita 
kiinnostavista aiheista. 
 
Otetaan saksan kielen asema huomioon globaalissa maailmassa ja 
Euroopan puhutuimpana kielenä. 
 
Harjoitellaan aloitteellisuutta saksan kielen käytössä. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-
maan aktiivinen viestin-
tätilanteessa sekä syven-
tämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita 
fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen 
kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan ker-
tomaan omista kiinnostuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvitsemaan sanastoon ja kom-
munikaatioon. 

L4 
L6 
 
 
 

T8 ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestin-
nässä, johon liittyy mieli-
piteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan edelleen saksan kielen tyypillisiä suullisia viestintäkei-
noja. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  



T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiateks-
tejä, joista hankitaan tie-
toa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päätte-
lytaitoa ja keskeisen si-
sällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja kuul-
luista teksteistä (esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä yhdessä valittaessa huomioon saksan kielen levin-
neisyys ja asema maailman kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien 
kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon saksan kielen asema maail-
man kielten joukossa. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
 
Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä. 

L5 
L6 

T1-T10 Kansainvälinen 
yhteistyö 

S1 
S2 
S3 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oppilasvaihtoon sak-
salaisen ystävyyskoulun kanssa. Vaihtoon kuuluu opintomatka koh-
demaahan sekä vastavierailun isännöiminen. 
 

L1- 
L7 

 

 

9. luokka 
SAKSA, A1 

 
 
 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Koulukohtainen  
 

L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa 
oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Opetellaan käytännön tasolla erottamaan saksan kielen variantteja 
ja käyttämään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 
 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 

S1 Pohditaan, miten saksan kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää glo-
baalissa ympäristössä, ja harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaiku-
tusta ja itsensä ilmaisua saksaksi vähäiselläkin kielitaidolla. 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia saksan 
kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 



muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuoro-
vaikutukseen, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen 

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta var-
ten. 
 
Keskitytään luotettavan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itse-
näisyyttä ja taitoa sovel-
taa luovasti kielitaitoaan 
sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun val-
miuksiaan 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja 
varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuk-
sien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luo-
tettavuuden arviointia. 
 
Havainnoidaan, mihin saksan kielen taitoa voi käyttää koulun ulko-
puolella ja peruskoulun päätyttyä. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monen-
laisia jokapäiväisiä vies-
tintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteelli-
sesti 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esite-
tään tekstejä sekä keskustellaan saksaksi itseä kiinnostavista ikä-
tasolle sopivista ajankohtaisista aiheista, työelämästä ja toisen as-
teen opiskelusta. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-
maan aktiivinen viestin-
tätilanteessa sekä syven-
tämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita 
fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä harjoitellaan tuntemattomien ilmaisujen 
kiertämistä tai viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan yhdessä sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kieli-
taitoa. 

L4 
L6 
 
 
 

T8 ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestin-
nässä, johon liittyy mieli-
piteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä vuorovaikutustilanteita 
kulttuuriset näkökohdat huomioon ottaen arkipäiväisessä asioin-
nissa. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiateks-
tejä, joista hankitaan tie-
toa, ja ohjata käyttä-

S3 Harjoitellaan ja kuunnellaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä 
(esim. mielipidekirjoituksia, elokuva-arvosteluja, mainostekstejä). 
 
Otetaan tekstejä yhdessä valittaessa huomioon saksan kielen levin-
neisyys ja asema maailman kielten joukossa. 
 

L4 



mään tulkinnassa päätte-
lytaitoa ja keskeisen si-
sällön ymmärtämistä 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. 
mielipidekirjoitus, elokuva-arvostelu, mainosteksti, työhakemus). 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestin-
täkanavien kautta. 
 
Käytetään mahdollisimman laajaa sanastoa, rakennevalikoimaa 
sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
 
Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä itsenäisesti. 

L5 
L6 

T1-T10 Kansainvälinen 
yhteistyö  

S1 
S2 
S3 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oppilasvaihtoon sak-
salaisen ystävyyskoulun kanssa. Vaihtoon kuuluu opintomatka koh-
demaahan sekä vastavierailun isännöiminen. 

L1- 
L7 

T4-T10 Kielitutkinto S2 
S3 

Suoritetaan Deutsches Sprachdiplom - DSD I L1- 
L6 

 

 
VENÄJÄ, A1 
 
3. luokka 
VENÄJÄ, A1 

 
 
 
 
 

Tavoitteet 
3. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kie-
litietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympä-
ristön kieliä koulussa, 
kotona, vapaa-ajalla ja 
mediassa ja tarkastella 
pääpiirteittäin, missä 
venäjää maailmalla pu-
hutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä 
näkyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Keskustellaan oppilaiden omista vieraiden kielten kokemuksista 
sekä heidän kielitaidostaan.  
 
Huomioidaan venäjän kielen asema vähemmistökielenä mo-
nessa Venäjän naapurimaassa. Keskustellaan venäjän kielen ase-
masta suhteessa muihin kieliin. 
 
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin, kuten juhliin. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten eri-
laiset kieli- ja kulttuuri-
taustat näkyvät lähiym-
päristössä ja maail-
malla, keskustelemaan 
havainnoista sekä ar-
vostamaan omaa ja 
toisten kieli- ja kulttuu-
ritaustaa 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kansainvälisyyttä 
kieltenopetuksessa. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaiku-
tustilanteissa (esim. haastatteluiden ja leikin avulla). 
 
Harjoitellaan arvostamaan vähäistäkin vieraan kielen osaamista. 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 

L1
L2 



T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan venäjän kie-
len ja äidinkielen sa-
mankaltaisuuksia ja 
eroja, tukea oppilaan 
kielellisen päättelyky-
vyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Pohditaan monikielisyyttä oppilaan omassa arjessa. 
 
Keskustellaan venäjän kielen näkyvyydestä lähiympäristössä. 
 
Tehdään havaintoja sanojen ja rakenteiden samankaltaisuuk-
sista ja lainautumisesta. 

L1
L2 

T4 tutustua venäjänkie-
liseen aineistoon ja 
viestintäkanaviin  

S1 Keskustellaan siitä, miten venäjää voi harjoitella koulun ulko-
puolella.  
 
Tutustutaan ohjatusti sopiviin venäjänkielisiin aineistoihin, kuten 
internetsivuihin, lehtiin ja televisio-ohjelmiin. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen tavoitteisiin 
ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 
 

S2 Harjoitellaan toimimaan suvaitsevassa ja myönteisessä ilmapii-
rissä. 
 
Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. 
 
Rohkaistaan oppilasta käyttämään venäjää ja viestimään venä-
jäksi vähäiselläkin kielitaidolla.  
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiske-
luun.  
 
Harjoitellaan suhtautumaan virheisiin oppimistilanteina. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta ot-
tamaan vastuuta 
omasta kielenopiskelus-
taan ja kannustaa har-
jaannuttamaan kielitai-
toaan rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa käyttäen sekä ko-
keilemaan erilaisia op-
pimisstrategioita 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä tarkastele-
maan omaa edistymistä.  
 
Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä.  
 
Keskustellaan harjoittelemisen merkityksestä. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja ko-
tona. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovai-
kutuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovai-
kutusta ikäkauteen so-
pivilla ja oppilaiden kiin-
nostuksen mukaisilla ai-
hepiireillä. 

S3 Harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja tilanteita ja kuuntelemalla, lu-
kemalla, puhumalla ja kirjoittamalla. 
 
Opetellaan venäläiset kaunokirjaimet ja kirjoittamaan yksittäisiä 
sanoja sekä yksinkertaisia lauseita. 
 
Ääntämiseen ja intonaatioon kiinnitetään paljon huomiota. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 tukea oppilasta mo-
nipuolisten viestintä-
strategioiden käytössä 
ja ohjata oppilasta käyt-
tämään yksinkertaisia 
kompensaatiokeinoja 
viestintätilanteissa 

S3 Harjoitellaan non-verbaalista viestintää osana kommunikaatioti-
lanteita. 
 
Opetellaan hyödyntämään kaikkia oppilaan osaamia kieliä. 
 

L4 



T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan tilanteeseen sopivaa kielenkäyttöä esimerkiksi 
opettajan, muiden oppilaiden sekä opetusharjoittelijoiden ja vie-
railijoiden kanssa. 
 
Pyritään jäljittelemään erilaisia kielenkäyttötilanteita. 
 
Ohjataan oppilaita sosiaalisten normien mukaiseen kohteliaa-
seen kielenkäyttöön, kuten teitittelyyn. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10  
Tavoitteena on ohjata 
oppilasta harjoittamaan 
kielitaitoaan ikätasolle 
sopivien puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien 
avulla. 

S3 Opetellaan tunnistamaan keskeistä sanastoa ja ilmaisuja pu-
heessa ja kirjoitetussa tekstissä, joka käsittelee jokapäiväisiä ai-
heita. 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston käyttöä apuvälineenä. 
 

L4 

T11 Tavoitteena on tar-
jota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuottaa lyhyesti 
puhetta ja kirjoitusta 
omaan elämänpiiriinsä 
liittyvistä aiheista sekä 
harjoitella runsaasti 
ääntämistä. 

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti omaan elämän-
piiriin liittyvistä aiheista. 
 
Harjoitellaan perussanastoa ja rakenteita.  
 
Tutustutaan venäjän kieliopin ja oikeinkirjoituksen alkeisiin. 
 
Harjoitellaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillistä kaunokirjoi-
tusta. 
 
Harjoitellaan ääntämistä. 

L3
L4 
L5
L7 

 

 
4. luokka 
VENÄJÄ, A1 
 
 
 
 

Tavoitteet 
4. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja kie-
litietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympä-
ristön kieliä koulussa, 
kotona, vapaa-ajalla ja 
mediassa ja tarkastella 
pääpiirteittäin, missä 
venäjää maailmalla pu-
hutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä 
näkyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Keskustellaan oppilaiden omista vieraiden kielten kokemuksista 
sekä heidän kielitaidostaan.  
 
Huomioidaan venäjän kielen asema vähemmistökielenä mo-
nessa Venäjän naapurimaassa. Keskustellaan venäjän kielen ase-
masta suhteessa muihin kieliin. 
 
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin, kuten juhliin. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten eri-
laiset kieli- ja kulttuuri-

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainväli-
syyttä kielenopetuksessa. 
 

L1
L2 



taustat näkyvät lähiym-
päristössä ja maail-
malla, keskustelemaan 
havainnoista sekä ar-
vostamaan omaa ja 
toisten kieli- ja kulttuu-
ritaustaa 

Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaiku-
tustilanteissa (esim. haastatteluiden, leikin ja draaman avulla). 
 
Harjoitellaan arvostamaan vähäistäkin vieraan kielen osaamista. 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 
 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan venäjän kie-
len ja äidinkielen sa-
mankaltaisuuksia ja 
eroja, tukea oppilaan 
kielellisen päättelyky-
vyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Pohditaan monikielisyyttä oppilaan omassa arjessa. 
 
Tehdään havaintoja sanojen ja rakenteiden samankaltaisuuk-
sista ja lainautumisesta. 

L1
L2 

T4 tutustua venäjänkie-
liseen aineistoon ja 
viestintäkanaviin 

S1 Keskustellaan siitä, miten venäjää voi harjoitella koulun ulko-
puolella.  
 
Tutustutaan ohjatusti sopiviin venäjänkielisiin aineistoihin, kuten 
internetsivuihin, lehtiin ja televisio-ohjelmiin. 

L2
L3 

 
  

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen tavoitteisiin 
ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 Harjoitellaan toimimaan suvaitsevan ja myönteisen ilmapiirin 
hengessä. 
 
Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita. 
 
Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta kannusta-
vassa ilmapiirissä. 
 
Rohkaistaan oppilasta käyttämään venäjää ja viestimään venä-
jäksi vähäiselläkin kielitaidolla.  
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiske-
luun.  
 
Harjoitellaan suhtautumaan virheisiin oppimistilanteina. 
 
Harjoitellaan oman kielitaidon ja työskentelyn arvioimista sekä 
omien ominaisuuksien tunnistamista kielenoppijana. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta ot-
tamaan vastuuta 
omasta kielenopiskelus-
taan ja kannustaa har-
jaannuttamaan kielitai-
toaan rohkeasti ja myös 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa käyttäen sekä ko-
keilemaan erilaisia op-
pimisstrategioita 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan ja arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä ja pyritään löytä-
mään niistä itselle sopivat.  
 
Opetellaan kehittämään kielitaitoa säännöllisesti koulussa ja ko-
tona sekä harjoittelemaan monipuolisesti eri kielitaidon osa-alu-
eita. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovai-
kutuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle 
tilaisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovai-

S3 Harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja tilanteita ja kuuntelemalla, lu-
kemalla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valinnassa lähtö-
kohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. 
 

L2
L4
L5
L7 
 



kutusta ikäkauteen so-
pivilla ja oppilaiden kiin-
nostuksen mukaisilla ai-
hepiireillä. 

Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, rea-
gointia, ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä  
 
Harjoitellaan suullista viestintää. Ääntämiseen ja intonaatioon 
kiinnitetään huomiota. 

T8 tukea oppilasta mo-
nipuolisten viestintä-
strategioiden käytössä 
ja ohjata oppilasta käyt-
tämään yksinkertaisia 
kompensaatiokeinoja 
viestintätilanteissa 

S3 Harjoitellaan non-verbaalista viestintää osana kommunikaatioti-
lanteita  
 
Opetellaan hyödyntämään kaikkia oppilaan osaamia kieliä. 
 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan tilanteeseen sopivaa kielenkäyttöä esimerkiksi 
opettajan, muiden oppilaiden ja vierailijoiden kanssa. 
 
Tutustutaan sosiaalisten normien mukaiseen kohteliaaseen kie-
lenkäyttöön, kuten teitittelyyn. 
 
Opetellaan kiinnittämään huomiota venäjän puhe- ja kirjakielen 
välisiin eroihin.  

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 Tavoitteena on oh-
jata oppilasta harjoitta-
maan kielitaitoaan ikä-
tasolle sopivien puhut-
tujen ja kirjoitettujen 
tekstien avulla. 

S3 Opetellaan tunnistamaan keskeistä sanastoa ja ilmaisuja pu-
heessa ja kirjoitetussa tekstissä, joka käsittelee jokapäiväisiä ai-
heita. 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 

L4 

T11 Tavoitteena on tar-
jota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuottaa lyhyesti 
puhetta ja kirjoitusta 
omaan elämänpiiriinsä 
liittyvistä aiheista sekä 
harjoitella runsaasti 
ääntämistä. 

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti omaan elämän-
piiriin liittyvistä aiheista. 
 
Tutustutaan sanastoon, yksinkertaisiin perusfraaseihin ja -raken-
teisiin. 
 
Tutustutaan venäjän kieliopin ja oikeinkirjoituksen keskeisimpiin 
ilmiöihin sekä lausumiseen ja intonaatioon. 

L3
L4
L5
L7 

 

 
5. luokka 
VENÄJÄ, A1 

 
 
 
 
 

Tavoitteet 
5. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön kieliä koulussa, ko-
tona, vapaa-ajalla ja me-
diassa ja tarkastella alus-
tavasti, miten venäjää eri 
maissa puhutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä nä-
kyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin toiminnallisesti ja medioiden 
avulla. 

L2 



T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten erilai-
set kieli- ja kulttuuritaus-
tat näkyvät lähiympäris-
tössä ja maailmalla, kes-
kustelemaan havain-
noista sekä arvostamaan 
omaa ja toisten kieli- ja 
kulttuuritaustaa. 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kansainvälisyyttä kie-
lenopetuksessa. 
 
Opitaan arvostamaan kulttuurista erilaisuutta. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa. 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan venäjän kie-
len samankaltaisuuksia 
ja eroja verrattuna mui-
hin kieliin, tukea oppi-
laan kielellisen päättely-
kyvyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta.  
 
Tarkastellaan venäjän kielen rakenteellisia erityispiirteitä ja verra-
taan niitä muihin kieliin.  
 
Kehitetään kielellistä päättelykykyä. 
 

L1
L2 

T4 tutustua venäjänkieli-
seen aineistoon ja vies-
tintäkanaviin  ja ohjata 
oppilasta etsimään vai-
keustasoltaan sopivaa, 
itseään kiinnostavan ai-
hepiirin tietoa venäjäksi. 

S1 Käytetään ohjatusti ja itsenäisesti sopivia venäjänkielisiä aineistoja, 
kuten internetsivuihin, lehtiin ja televisio-ohjelmiin. 
 
Harjoitellaan löytämään itseä kiinnostavaa ja omaa oppimista edis-
tävää aineistoa. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 
 

S2 Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiskeluun.  
 
Opetellaan asettamaan omalle kielenopiskelulle tavoitteita ja arvi-
oimaan niitä. 
 
Harjoitellaan suhtautumaan virheisiin oppimistilanteina. 
 
Harjoitellaan oman kielitaidon ja työskentelyn arvioimista sekä tun-
nistamaan omien ominaisuuksien vaikutusta kielen oppimiseen. 
 
Kannustetaan oppilasta hyödyntämään ominaisuuksiaan, luotta-
maan omiin taitoihinsa ja iloitsemaan saavutetusta kielitaidosta. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä harjoitta-
maan hyväksi kokemiaan 
oppimisstrategioita 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita. 
 
Opetellaan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa, esimerkiksi 
sähköisiä oppimateriaaleja ja digitaalisia sovelluksia, kielen oppimi-
sen tukena. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja kotona. 

L1
L4
L5
L6 
 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista vies-
tintää ja vuorovaikutusta 
monipuolisissa aihepii-
reissä 

S3 Harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja tilanteita ja kuuntelemalla, luke-
malla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valintaa ohjaavat oppi-
laiden kiinnostuksen kohteet, elämänpiiri ja opitun hyödyntäminen 
tulevaisuudessa. 
 

L2
L4
L5
L7 
 



Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, reagointia, 
ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä. 
 
Hyödynnetään vertaisoppimista harjoittelussa. 
 
Opetellaan etsimään tietoa kirjoitetusta tekstistä.  

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 
 

S3 Opetellaan käyttämään nonverbaalisia viestinnän keinoja sekä kier-
toilmaisuja, ilmaisemaan asioita toisin sanoin ja hyödyntämään 
viestintäkumppanin ilmaisuja oman viestinnän tukena. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia sosiaalisissa kontakteissa.  
 
Opetellaan kiinnittämään huomiota venäjän puhe- ja kirjakielen vä-
lisiin eroihin.  
 
Pyritään luomaan erilaisia kielenkäyttötilanteita. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta har-
joittamaan kielitaitoaan 
monipuolisten puhuttu-
jen ja kirjoitettujen teks-
tien avulla 
 

S3 Opetellaan puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistamista. 
 
Rohkaistaan eritasoisten tekstien tulkintaan asiayhteyteen tukeu-
tuen. 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 
 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita tekstien yhteydessä. 

L4 

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ta-
vallisimmista arkipäiväi-
sistä ja venäjänkielistä 
maailmaa koskevista ai-
hepiireistä sekä harjoi-
tella runsaasti ääntä-
mistä ja joitain raken-
teita. 
 

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväisistä ai-
heista. 
 
Harjoitellaan ja kerrataan perussanastoa ja rakenteita. 
 
Tutustutaan sanastoon, yksinkertaisiin perusfraaseihin ja -rakentei-
siin erilaisten tekstien kautta. Käytetään perusrakenteita omassa 
viestinnässä. 
 
Käytetään ja sovelletaan opittuja lausumisen ja intonaation sään-
töjä. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mu-
kaan. 

L3
L4
L5
L7 

 

 
6. luokka 
VENÄJÄ, A1 

 
 
 
 
 

Tavoitteet 
6. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 



Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön kieliä koulussa, ko-
tona, vapaa-ajalla ja me-
diassa ja tarkastella, mi-
ten venäjää eri maissa 
puhutaan. 

S1 Havainnoidaan yhdessä omassa koulussa sekä lähiympäristössä nä-
kyviä ja kuuluvia vieraita kieliä.  
 
Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin toiminnallisesti ja medioiden 
avulla. 

L2 

T2 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten erilai-
set kieli- ja kulttuuritaus-
tat näkyvät lähiympäris-
tössä ja maailmalla, kes-
kustelemaan havain-
noista sekä arvostamaan 
omaa ja toisten kieli- ja 
kulttuuritaustaa 

S1 Hyödynnetään oman koulun ja lähiympäristön kotikansainvälisyyttä 
kielenopetuksessa. 
 
Harjoitellaan arvostavaa ja kohteliasta kielenkäyttöä vuorovaikutus-
tilanteissa. 
 
Opitaan arvostamaan kulttuurista erilaisuutta. 
 
Harjoitellaan arvostamaan monipuolista kielitaitoa. 

L1
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan venäjän kie-
len samankaltaisuuksia 
ja eroja verrattuna mui-
hin kieliin, tukea oppi-
laan kielellisen päättely-
kyvyn kehittymistä ja he-
rättää uteliaisuutta kie-
len ilmiöitä kohtaan 

S1 Havainnoidaan ja hyödynnetään kielten rakenteellisia samankaltai-
suuksia sekä sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta.  
 
Tarkastellaan venäjän kielen rakenteellisia erityispiirteitä ja verra-
taan niitä muihin kieliin.  
 
Kehitetään kielellistä päättelykykyä. 
 

L1
L2 

T4 tutustua venäjänkieli-
seen aineistoon ja vies-
tintäkanaviin ja ohjata 
oppilasta etsimään vai-
keustasoltaan sopivaa ai-
neistoa venäjäksi moni-
puolisesti. 

S1 Käytetään ohjatusti ja itsenäisesti sopivia venäjänkielisiä aineistoja, 
kuten internetsivuihin, lehtiin ja televisio-ohjelmiin. 
 
Harjoitellaan löytämään itseä kiinnostavaa ja omaa oppimista edis-
tävää aineistoa. 

L2
L3 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä 
on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Rohkaistaan oppilasta käyttämään venäjää ja viestimään venäjäksi. 
Korostetaan, että pääasia on viestin sisällön välittyminen. 
  
Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita.  
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa. 
 
Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiskeluun.  
 
Harjoitellaan suhtautumaan virheisiin oppimistilanteina. 
 
Harjoitellaan oman kielitaidon ja työskentelyn arvioimista sekä tun-
nistamaan omien ominaisuuksien vaikutusta kielen oppimiseen. 
 
Kannustetaan oppilasta hyödyntämään ominaisuuksiaan ja luotta-
maan omiin taitoihinsa ja iloitsemaan saavutetusta kielitaidosta. 

L1
L3 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 

S2 Opitaan ymmärtämään omaa oppimisprosessia, sekä havainnoi-
maan että arvioimaan omaa edistymistä. 
 
Opetellaan käyttämään tehokkaita ja itselle sopivia kielenopiskelu-
tapoja ja muististrategioita. 
 

L1
L4
L5
L6 
 
 



viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä harjoitta-
maan hyväksi kokemiaan 
oppimisstrategioita 

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa, esimerkiksi sähköisiä 
oppimateriaaleja ja digitaalisia sovelluksia, kielen oppimisen tu-
kena. 
 
Opetellaan kehittämään kielitaitoa koulussa ja kotona sekä harjoit-
telemaan monipuolisesti eri kielitaidon osa-alueita. 
 
Kannustetaan pyytämään apua ja tukea toisilta koulussa ja kotona. 

 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa 

   

T7 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella 
suullista ja kirjallista vies-
tintää ja vuorovaikutusta 
monipuolisissa aihepii-
reissä 

S3 Harjoitellaan ja kerrataan sanastoa, fraaseja ja tilanteita ja kuunte-
lemalla, lukemalla, puhumalla ja kirjoittamalla. Sisältöjen valintaa 
ohjaavat oppilaiden kiinnostuksen kohteet, elämänpiiri ja opitun 
hyödyntäminen tulevaisuudessa. 
 
Hyödynnetään eri viestintäkanavia. 
 
Harjoitellaan keskustelukumppanin huomioonottamista, reagointia, 
ja aktiivista kuuntelemista sekä viestinnän säätelyä. 
 
Hyödynnetään vertaisoppimista harjoittelussa. 
 
Opetellaan etsimään tietoa puhutusta ja kirjoitetusta tekstistä.  
 
Tehdään omia suullisia ja kirjallisia tuotoksia venäjäksi erilaisista ai-
hepiireistä. Aiheet voivat liittyä venäläiseen kulttuuriin. 

L2
L4
L5
L7 
 

T8 rohkaista oppilasta pi-
tämään yllä viestintäti-
lannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jat-
kamisen keinoja 

S3 Kerrataan ja sovelletaan opittuja nonverbaalisia ja verbaalisia vies-
tinnän jatkamisen keinoja. 

L4 

T9 tukea oppilaan vies-
tinnän kulttuurista sopi-
vuutta tarjoamalla mah-
dollisuuksia harjoitella 
monipuolisia sosiaalisia 
tilanteita 

S3 Harjoitellaan yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia sosiaalisissa kontakteissa.  
 
Opetellaan kiinnittämään huomiota venäjän puhe- ja kirjakielen vä-
lisiin eroihin.  
 
Pyritään luomaan erilaisia kielenkäyttötilanteita. 

L2
L4 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

   

T10 ohjata oppilasta har-
joittamaan kielitaitoaan 
monipuolisten puhuttu-
jen ja kirjoitettujen teks-
tien avulla 

S3 Opetellaan puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistamista. 
 
Rohkaistaan tulkitsemaan tekstien ydinsisältöjä sanatarkan kääntä-
misen sijaan. 
 
Rohkaistaan eritasoisten tekstien tulkintaan asiayhteyteen tukeu-
tuen. 
 
Harjoitellaan oppikirjan sanaston ja sanakirjojen käyttöä apuväli-
neinä. 
 
Opetellaan sanastoa ja rakenteita tekstien yhteydessä. 

L4 

T11 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
monipuolisista aihepii-
reistä sekä harjoitella 

S3 Harjoitellaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväisistä ai-
heista. 
 
Harjoitellaan ja kerrataan perussanastoa ja rakenteita. 
 

L3
L4
L5
L7 



runsaasti ääntämistä, in-
tonaatiota ja rakenteita 

Käytetään perusrakenteita omassa viestinnässä. 
 
Käytetään ja sovelletaan opittuja lausumisen ja intonaation sään-
töjä. 
 
Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mu-
kaan. 

 

 
 

7. luokka 
VENÄJÄ, A1 

 
 
 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa 
oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Tutustutaan maailman moni- ja rinnakkaiskielisyyteen sekä mai-
hin, joissa venäjän kieli on joko valtakielenä tai rinnakkaiskielenä. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekieli-
siä toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 

S1 Opetellaan erilaisia kulttuurisia monimuotoisuuksia ja elämän-
muotoja, joita esiintyy venäjänkielisillä alueilla. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
venäjäksi vähäiselläkin kielitaidolla. 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena 

S1 Kerrataan ja opetellaan kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppi-
laita rakenteiden opiskelussa sekä vertailemaan venäjää ja muita 
opiskelemiaan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuo-
rovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välit-
tyminen 

S2 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja, harjoitel-
laan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, ko-
konaisuuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itse-
näisyyttä ja taitoa sovel-
taa luovasti kielitaitoaan 
sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun val-
miuksiaan 

S2 Vahvistetaan alakoulussa opittuja kieltenopiskelutaitoja ja harjoi-
tellaan yläkoulussa tarvittavia taitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen 
käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja ryhmittelyä. 
 

L1 



Pohditaan, mihin voidaan käyttää venäjän kielen taitoa koulun ul-
kopuolella. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monen-
laisia jokapäiväisiä vies-
tintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteelli-
sesti 

S3 Opetellaan oma-aloitteisesti keskustelemaan venäjän kielellä ko-
tiin, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä aiheista. 
 
Opetellaan oma-aloitteisesti ilmaisemaan omia mielipiteitä suulli-
sesti erilaisten tekstien kautta. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-
maan aktiivinen viestin-
tätilanteessa sekä syven-
tämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita 
fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta  
viestinnän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai 
viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan 
omista kiinnostuksen kohteista. 

L4 
L6 

T8 ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestin-
nässä, johon liittyy mieli-
piteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan venäjänkielisen maailman sosiaalisia taitoja (esim. 
tervehtiminen, kohteliaisuusfraasit). 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiateks-
tejä, joista hankitaan tie-
toa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päätte-
lytaitoa ja keskeisen si-
sällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja 
kuulluista teksteistä (esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon venäjän kielen levinneisyys 
ja asema maailman kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eri viestintäka-
navien kautta ja harjoitellaan osallisuutta. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon venäjän kielen asema maa-
ilman kielten joukossa. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen kirjoittamista ja ääntämistä. 

L5 
L6 

T1-T10 Kansainvälinen 
yhteistyö 

S1-
S3 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oppilasvaihtoon ve-
näläisten ystävyyskoulujen kanssa. Vaihtoon kuuluu opintomatka 
kohdemaahan sekä vastavierailun isännöiminen.  
 
Kansainvälistä yhteistyötä pyritään tekemään lisäksi muiden koh-
demaan ja kotimaan Venäjä-tahojen kanssa.  

L1-
L7 

 

 

8. luokka 
VENÄJÄ, A1 

 
 
 



Tavoitteet 
8. luokka 

S Koulukohtainen  
 

L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa 
oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

S1 Syvennetään tietoisuutta maailman moni- ja rinnakkaiskielisyy-
destä sekä maista, joissa venäjän kieli on valtakielenä tai rinnak-
kaiskielenä. 
 
Perehdytään venäjänkielisen maailman kulttuurisiin ominaisuuk-
siin ja tyypillisiin idiomeihin. 

L1 
L2 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekieli-
siä toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 

S1 Syvennetään ymmärrystä erilaisista kulttuurisista monimuotoi-
suuksista ja elämänmuodoista, joita esiintyy venäjänkielisillä alu-
eilla. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteisesta vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
venäjäksi vähäiselläkin kielitaidolla. 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena 

S1 Syvennetään kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita raken-
teiden opiskelussa sekä vertailemaan venäjää ja muita opiskelemi-
aan kieliä keskenään. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuo-
rovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välit-
tyminen 

S2 Vahvistetaan edelleen aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan luotettavan tiedon etsimistä ja käyttämään sitä. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itse-
näisyyttä ja taitoa sovel-
taa luovasti kielitaitoaan 
sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun val-
miuksiaan 

S2 Vahvistetaan aiemmin opittuja kieltenopiskelutaitoja. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuk-
sien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luo-
tettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin voidaan käyttää venäjän kielen taitoa koulun ul-
kopuolella. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monen-
laisia jokapäiväisiä vies-
tintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteelli-
sesti 

S3 Opetellaan vaihtamaan erilaisia mielipiteitä rakentavasti oppilaita 
kiinnostavista aiheista. 
 
Otetaan venäjän kielen asema huomioon Euroopassa ja globaali-
sessa maailmassa. 
 
Harjoitellaan aloitteellisuutta venäjän kielen käytössä. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-
maan aktiivinen viestin-
tätilanteessa sekä syven-
tämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 

L4 
L6 



keinoja, vakiintuneita 
fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai 
viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan oppilaita kiinnostavia sisältöjä ja harjoitellaan kertomaan 
omista kiinnostuksen kohteista. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kom-
munikaatioon. 

T8 ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestin-
nässä, johon liittyy mieli-
piteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan edelleen venäjän kielen tyypillisiä suullisia viestintä-
keinoja. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiateks-
tejä, joista hankitaan tie-
toa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päätte-
lytaitoa ja keskeisen si-
sällön ymmärtämistä 

S3 Opetellaan sanastoa ja rakenteita monenlaisista kirjallisista ja 
kuulluista teksteistä (esim. kertovista ja kuvaavista teksteistä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon venäjän kielen levinneisyys 
ja asema maailman kielten joukossa. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavien 
kautta. 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Otetaan viestintätilanteissa huomioon venäjän kielen asema maa-
ilman kielten joukossa. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen kirjoittamista ja ääntämistä. 

L5 
L6 

T1-T10 Kansainvälinen 
yhteistyö 

S1-
S3 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oppilasvaihtoon ve-
näläisten ystävyyskoulujen kanssa. Vaihtoon kuuluu opintomatka 
kohdemaahan sekä vastavierailun isännöiminen.  
 
Kansainvälistä yhteistyötä pyritään tekemään lisäksi muiden koh-
demaan ja kotimaan Venäjä-tahojen kanssa. 

L1-
L7 

 

 

9. luokka 
VENÄJÄ, A1 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Koulukohtainen 
 

L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 edistää oppilaan tai-
toa pohtia opiskeltavan 
kielen asemaan liittyviä 
arvoja ja ilmiöitä ja antaa 

S1 Opetellaan käyttämään idiomaattisempaa kieltä. 
 
Rakennetaan ymmärrystä kielellisistä oikeuksista. 

L1 
L2 



oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurien välistä 
toimintakykyään 

T2 kannustaa löytämään 
kiinnostavia kohdekieli-
siä toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat oppi-
laan maailmankuvaa 

S1 Pohditaan, miten venäjän kielen taitoa voi eri tavoin hyödyntää 
globaalissa ympäristössä. 
 
Harjoitellaan oma-aloitteista vuorovaikutusta ja itsensä ilmaisua 
venäjäksi vähäiselläkin kielitaidolla. 

L1 
L2 

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena 

S1 Hyödynnetään kielitiedon käsitteitä, jotka ovat olennaisia venäjän 
kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. 

L1 
L4 

Kielenopiskelutaidot  

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuo-
lisia tapoja oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä sekä ohjata oppi-
lasta myönteiseen vuo-
rovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välit-
tyminen 

S2 Syvennetään kieltenopiskelutaitoja toisen asteen koulutusta var-
ten. 
 
Keskitytään luotettavaan tiedon etsimiseen ja käyttöön. 
 
Asetetaan omia kieltenopiskelutavoitteita ja arvioidaan omia opis-
kelutapoja sekä toimitaan vuorovaikutustilanteissa toisia kannus-
taen. 
 
 

L1 
L3 

T5 tukea oppilaan itse-
näisyyttä ja taitoa sovel-
taa luovasti kielitaitoaan 
sekä kehittää elinikäisen 
kieltenopiskelun val-
miuksiaan 

S2 Käytetään monipuolisia opiskelutekniikoita toisen asteen opintoja 
varten. 
 
Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, kokonaisuuk-
sien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luo-
tettavuuden arviointia. 
 
Pohditaan, mihin voidaan käyttää venäjän kielen taitoa koulun ul-
kopuolella ja peruskoulun päätyttyä. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 
harjoittelemaan monen-
laisia jokapäiväisiä vies-
tintätilanteita sekä toimi-
maan niissä aloitteelli-
sesti 

S3 Hankitaan, muokataan ja yhdistellään tietoa, tuotetaan ja esite-
tään tekstejä sekä keskustellaan venäjäksi itseä kiinnostavista ikä-
tasolle sopivista ajankohtaisista aiheista, työelämästä ja toisen as-
teen opiskelusta. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-
maan aktiivinen viestin-
tätilanteessa sekä syven-
tämään taitoaan käyttää 
kohdekielisiä viestinnän 
keinoja, vakiintuneita 
fraaseja, kierto- ja täy-
teilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

S3 Harjoitellaan erilaisissa oppimistilanteissa aloitteellisuutta viestin-
nän eri vaiheissa. 
 
Opetellaan keinoja, joilla voi varmistaa viestintäkumppanin ym-
märtäneen viestin sekä tuntemattomien ilmaisujen kiertämistä tai 
viestin uudelleenmuotoilua. 
 
Valitaan sisältöjä ajankohtaisista aiheista. 
 
Harjoitellaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvitsemaa kieli-
taitoa. 
 
Tutustutaan nuorten työelämässä tarvittavaan sanastoon ja kom-
munikaatioon. 

L4 
L6 



T8 ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestin-
nässä, johon liittyy mieli-
piteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan runsaasti erilaisia tyypillisiä vuorovaikutustilanteita 
kulttuuriset näkökohdat huomioon ottaen arkipäiväisessä asioin-
nissa. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiateks-
tejä, joista hankitaan tie-
toa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päätte-
lytaitoa ja keskeisen si-
sällön ymmärtämistä 

S3 Harjoitellaan ja kuunnellaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä 
(esim. mielipidekirjoituksia, elokuva-arvosteluja, mainostekstejä). 
 
Otetaan tekstejä valittaessa huomioon venäjän kielen levinneisyys 
ja asema maailman kielten joukossa. 
 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta ai-
hepiirejä laajentaen sekä 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakentei-
siin ja ääntämisen perus-
sääntöihin 

S3 Harjoitellaan kirjoittamaan monenlaisia vaikuttavia tekstejä (esim. 
mielipidekirjoitus, elokuva-arvostelu, mainosteksti, työhakemus). 
 
Tuotetaan monenlaisia kertovia ja kuvaavia tekstejä. 
 
Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestin-
täkanavien kautta. 
 
Harjoitellaan venäjän kielen kirjoittamista ja ääntämistä. 

L5 
L6 

T1-T10 Kansainvälinen 
yhteistyö 

S1-
S3 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta osallistua oppilasvaihtoon ve-
näläisten ystävyyskoulujen kanssa. Vaihtoon kuuluu opintomatka 
kohdemaahan sekä vastavierailun isännöiminen.  
 
Kansainvälistä yhteistyötä pyritään tekemään lisäksi muiden koh-
demaan ja kotimaan Venäjä-tahojen kanssa. 

L1-
L7 

 

 
 

 

 

  



Liite 7. Painotettu opetus Puolalan koulussa: musiikkiluokat 
 

MUSIIKKILUOKAT 3-9 

 

Musiikkiluokilla musiikkia opiskellaan syvemmin, monipuolisemmin ja laajemmin kuin normaaliopetuksessa. Kun-

takohtaisten tavoitteiden lisäksi alakoulun musiikkiluokilla opiskellaan valtakunnallisten kriteerien mukaisesti mu-

siikkitaidon kaksi ensimmäistä peruskurssia. Ensimmäinen suoritetaan neljännellä ja toinen kuudennella luokalla. 

Säveltapailu ja teoria eivät ole erillisiä osa-alueita, vaan sisältyvät kaikkeen musiikin tekemiseen. 

 

Musiikkiluokille voivat hakeutua kaikki toisen luokan oppilaat. Hakijat osallistuvat musikaalisuustestiin, jossa testa-

taan rytmitajua ja sävelkorvaa. Testin avulla varmistetaan, että oppilaalla on riittävät valmiudet musiikkiluokan mu-

siikin opiskeluun. 

 

Musiikkiluokilla opiskellaan musiikkia syvemmin, monipuolisemmin ja laajemmin kuin normaaliopetuksessa. Kun-

takohtaisten musiikin opetuksen tavoitteiden lisäksi musiikkiluokilla opiskellaan valtakunnallisten kriteerien mu-

kaisesti musiikkitiedon peruskurssi. Lisäksi kaikki oppilaamme ovat jo suorittaneet tai suorittavat musiikkitaidon 

toisen peruskurssin.  

Puolalan alakoulun musiikkiluokat jatkuvat yläkoulun musiikkiluokkina. Musiikkiluokille voivat hakea myös kaikki 

kuudennen luokan oppilaat. Oppilaat osallistuvat musikaalisuustestiin, jossa testataan rytmitajua ja sävelkorvaa. 

Testin avulla varmistetaan, että oppilaalla on riittäviä valmiuksia musiikkiluokan musiikin opiskeluun. 

 

3. luokka 

MUSIIKKILUOKAT 
 

 

Tavoitteet 
3. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Osallisuus    

T1 rohkaista oppilasta osal-

listumaan yhteismusisoin-

tiin ja rakentamaan myön-

teistä yhteishenkeä yhtei-

sössään 

S1 

S3 

S4 

Vahvistetaan oppilaan taitoa  

 toimia musisoivan ryhmän jäsenenä  

 huolehtia osuudestaan sekä  

 kannustaa toisia musisoinnissa 

L2  

L6 

L7 

Musiikilliset tiedot ja tai-

dot sekä luova tuottami-

nen 

   

T2 ohjata oppilasta luonte-

vaan äänenkäyttöön ja lau-

lamiseen sekä kehittämään 

keho-, rytmi, melodia- ja 

S1 

S2 

S4 

Oppilasta ohjataan käyttämään ääntään musiikillisen ilmaisun 

välineenä ja osallistumaan yhteislauluun sovittaen osuutensa 

osaksi kokonaisuutta. 

L2 



sointusoittimien soittotai-

toaan musisoivan ryhmän 

jäsenenä 

Oppilaan äänenkäytön ja ilmaisun kehittymistä tuetaan kuoro-

toiminnalla. 

Harjoitellaan soittotekniikoita sekä vahvistetaan yhteissoitto-

taitoja. 

Harjoitellaan kiinnittämään musisoinnissa huomiota myös tul-

kintaan. 

T3 kannustaa oppilasta ke-

holliseen musiikin, kuvien, 

tarinoiden ja tunnetilojen 

ilmaisuun kokonaisvaltai-

sesti liikkuen 

S1 

S2 

Harjoitellaan luontevaa liikkumista, kehorytmiikkaa ja kehol-

lista keksintää musisoinnissa. 

L1 

L2 

T4 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia ääniympäris-

tön ja musiikin elämykselli-

seen kuunteluun sekä oh-

jata häntä jäsentämään 

kuulemaansa sekä kerto-

maan siitä. 

S1 

S2 

S3 

S4 

Kuunnellaan musiikkia eläytyen sen tunnelmaan liikkuen, piir-

täen tai muulla tavoin mielikuvitusta aktivoiden.  

Harjoitellaan kertomaan kuuntelun herättämistä ajatuksista ja 

tunteista. 

L2 

T5 rohkaista oppilasta im-

provisoimaan sekä suunnit-

telemaan ja toteuttamaan 

pienimuotoisia sävellyksiä 

tai monitaiteellisia koko-

naisuuksia eri keinoin ja 

myös tieto- ja viestintätek-

nologiaa käyttäen 

S1- 

S4 

Suunnitellaan omia tai ryhmissä toteutettuja pienimuotoisia 

sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja.  

 

Harjoitellaan suunnittelemaan yhdessä toteutettavia kokonai-

suuksia, jotka voivat olla monialaisia. 

 

 

L1 

L2 

L5L

6 

T6 opetella musiikin perus-

teita 

S1 

S2 

S4 

Opetellaan valtakunnallisen musiikkitaidon ensimmäisen pe-

ruskurssin sisältämiä tietoja ja taitoja. 

 

 

Kulttuurinen ymmärrys ja 

monilukutaito 

   

T7 ohjata oppilasta ymmär-

tämään musiikin merki-

tystä omassa elämässä  

S1 

S2 

S4 

Tutustutaan suomalaiseen musiikkiin. L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus 

musiikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tunnis-

tamaan musiikin vaikutuk-

sia hyvinvointiin sekä huo-

lehtimaan musisointi- ja 

ääniympäristön turvallisuu-

desta 

S1 

S3 

Opetellaan käyttämään musisoinnissa musiikin välineistöä asi-

anmukaisesti sekä huolehtimaan kuulosta. 

L3 

Oppimaan oppiminen mu-

siikissa 

   

T9 ohjata oppilasta kehittä-

mään musiikillista osaamis-

taan harjoittelun avulla 

osallistumaan tavoitteiden 

asettamiseen ja arvioimaan 

S1-

S4 

Kehitetään musisointitaitoja.  

 

Harjoitellaan musiikillisia kokonaisuuksia konsertteihin, tapah-

tumiin ja juhliin. 

L1 



edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin. 
 

 

4. luokka 
MUSIIKKILUOKAT 

 

 

Tavoitteet 

4. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Osallisuus    

T1 rohkaista oppilasta 

osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan 

myönteistä yhteishenkeä 

yhteisössään  

S1 

S3 

S4 

Vahvistetaan oppilaan taitoa  

 toimia musisoivan ryhmän jäsenenä  

 huolehtia osuudestaan sekä  

 kannustaa toisia musisoinnissa 

L2 

L6  

L7 

Musiikilliset tiedot ja 

taidot sekä luova tuot-

taminen 

   

T2 ohjata oppilasta luon-

tevaan äänenkäyttöön ja 

laulamiseen sekä kehit-

tämään keho-, rytmi, 

melodia- ja sointusoitti-

mien soittotaitoaan mu-

sisoivan ryhmän jäse-

nenä musisoivan ryhmän 

jäsenenä 

S1 

S2 

S4 

Oppilasta ohjataan käyttämään ääntään musiikillisen ilmaisun vä-

lineenä ja osallistumaan yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi 

kokonaisuutta. 

Oppilaan äänenkäytön ja ilmaisun kehittymistä tuetaan kuorotoi-

minnalla. 

Harjoitellaan soittotekniikoita sekä vahvistetaan yhteissoittotai-

toja. 

Harjoitellaan kiinnittämään musisoinnissa huomiota myös tulkin-

taan. 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

keholliseen musiikin, ku-

vien, tarinoiden ja tun-

netilojen ilmaisuun ko-

konaisvaltaisesti liikkuen 

S1 

S2 

Harjoitellaan luontevaa liikkumista, kehorytmiikkaa ja kehollista 

keksintää musisoinnissa. 

L1 

L2 

T4 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia ääniym-

päristön ja musiikin elä-

mykselliseen kuunteluun 

sekä ohjata häntä jäsen-

tämään kuulemaansa 

sekä kertomaan siitä. 

S1 

S2 

S3 

S4 

Kuunnellaan musiikkia eläytyen sen tunnelmaan liikkuen, piirtäen 

tai muulla tavoin mielikuvitusta aktivoiden.  

Harjoitellaan kertomaan kuuntelun herättämistä ajatuksista ja 

tunteista. 

L2 

T5 rohkaista oppilasta 

improvisoimaan sekä 

suunnittelemaan ja to-

S1

S4 

Suunnitellaan omia tai ryhmissä toteutettuja pienimuotoisia sä-

vellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja.  

 

L1 

L2 

L5 

L6 



teuttamaan pienimuo-

toisia sävellyksiä tai mo-

nitaiteellisia kokonai-

suuksia eri keinoin ja 

myös tieto- ja viestintä-

teknologiaa käyttäen 

Harjoitellaan suunnittelemaan yhdessä toteutettavia kokonai-

suuksia, jotka voivat olla monialaisia. 

 

 

 

T6 opetella musiikin pe-

rusteita 

S1 

S2 

S4 

Opetellaan valtakunnallisen musiikkitaidon ensimmäisen perus-

kurssin sisältämiä tietoja ja taitoja. 

 

Kulttuurinen ymmärrys 

ja monilukutaito 

   

T7 ohjata oppilasta ym-

märtämään musiikin 

merkitystä omassa elä-

mässä  

S1 

S2 

S4 

Tutustutaan suomalaiseen musiikkiin. L4 

Hyvinvointi ja turvalli-

suus musiikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tun-

nistamaan musiikin vai-

kutuksia hyvinvointiin 

sekä huolehtimaan musi-

sointi- ja ääniympäristön 

turvallisuudesta 

S1 

S3 

Opetellaan käyttämään musisoinnissa musiikin välineistöä asian-

mukaisesti sekä huolehtimaan kuulosta. 

L3 

Oppimaan oppiminen 

musiikissa 

   

T9 ohjata oppilasta ke-

hittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun 

avulla osallistumaan ta-

voitteiden asettamiseen 

ja arvioimaan edistymis-

tään suhteessa tavoittei-

siin. 

S1

S4 

Kehitetään musisointitaitoja.  

Harjoitellaan musiikillisia kokonaisuuksia konsertteihin, tapahtu-

miin ja juhliin. 

L1 

 

 

5. luokka 
MUSIIKKILUOKAT 

 

 

Tavoitteet 
5. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

Osallisuus    



T1 Rohkaista oppilasta 

osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan 

myönteistä yhteishenkeä 

yhteisössään 

 

S1 

S3 

S4 

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä 
aktiivisesti muut huomioiden.  
 
Opetellaan tiedostamaan omia vahvuuksia ja hyödyntämään niitä 
musisoinnissa.  
 
Harjoitellaan musiikkiesityksiä konsertteihin, tapahtumiin ja juh-
liin. 
 
Otetaan esitysten suunnittelussa huomioon oppilaiden omat kult-
tuurit sekä omat tuotokset ja toiveet. 

L2 

L6 

L7 

Musiikilliset tiedot ja 

taidot sekä luova tuot-

taminen 

   

T2 ohjata oppilasta luon-

tevaan äänenkäyttöön ja 

laulamiseen sekä kehit-

tämään keho-, rytmi, 

melodia- ja sointusoitti-

mien soittotaitoaan mu-

sisoivan ryhmän jäse-

nenä musisoivan ryhmän 

jäsenenä  

S1 

S2 

S3 

S4 

Oppilasta ohjataan käyttämään ääntään musiikillisen ilmaisun vä-

lineenä ja osallistumaan yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi 

kokonaisuutta. 

Oppilaan äänenkäytön ja ilmaisun kehittymistä tuetaan kuorotoi-

minnalla. 

Vahvistetaan soittotekniikoiden osaamista sekä yhteissoittotai-

toja.  

Tutustutaan ja harjoitellaan äänenkäyttöä ja tulkintaa erilaisissa 

musiikin tyyleissä. 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

keholliseen musiikin, ku-

vien, tarinoiden ja tun-

netilojen ilmaisuun ko-

konaisvaltaisesti liik-

kuen. 

S1 

S2 

S3 

S4 

Harjoitellaan luontevaa liikkumista, kehorytmiikkaa ja kehollista 
keksintää.  

Tutustutaan eri musiikin lajien tanssillisiin ilmaisutyyleihin. 

L1 

L2 

T4 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia ääniym-

päristön ja musiikin elä-

mykselliseen kuunteluun 

sekä ohjata häntä jäsen-

tämään kuulemaansa 

sekä kertomaan siitä. 

S3 

S4 

Kuunnellaan monipuolisesti musiikkia.  
 
Tutustutaan orkesterisoittimiin.  
 
Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mieliku-
vista, ajatuksista ja tunteista sekä kuvailemaan kuulemaansa. 

L2 

T5 rohkaista oppilasta 

improvisoimaan sekä 

suunnittelemaan ja to-

teuttamaan pienimuo-

toisia sävellyksiä tai mo-

nitaiteellisia kokonai-

suuksia eri keinoin ja 

myös tieto- ja viestintä-

teknologiaa käyttäen 

S1 

S4 

Harjoitellaan suunnittelemaan omia tai ryhmissä toteutettuja pie-

nimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja lii-

kesarjoja, jotka voivat olla monialaisia. 

 

 

L1 

L2 

L5 

L6 

T6 opetella musiikin pe-

rusteita 

S1 

S2 

S4 

Opetellaan valtakunnallisen musiikkitaidon toisen peruskurssin si-

sältämiä tietoja ja taitoja. 

 

L4 



Kulttuurinen ymmärrys 

ja monilukutaito 

   

T7 ohjata oppilasta tar-

kastelemaan musiikillisia 

kokemuk-siaan ja musii-

killisen maailman esteet-

tistä, kulttuurista ja his-

toriallista monimuotoi-

suutta. 

S1

S4 

Lauletaan, soitetaan ja tanssitaan eri kulttuurien musiikkia sekä 

keskustellaan niiden monimuotoisuudesta. 

 

 

L2 

Hyvinvointi ja turvalli-

suus musiikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tun-

nistamaan musiikin vai-

kutuksia hyvinvointiin 

sekä huolehtimaan musi-

sointi- ja ääniympäristön 

turvallisuudesta 

S1 

S3 

S4 

Keskustellaan musiikin merkityksestä omassa elämässä.  
 
Harjoitellaan käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti.  
 
Opetellaan kiinnittämään huomioita kuulon suojeluun.  
 
Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa. 

L3 

Oppimaan oppiminen 

musiikissa 

   

T9 ohjata oppilasta ke-

hittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun 

avulla, osallistumaan ta-

voitteiden asettamiseen 

ja arvioimaan edistymis-

tään suhteessa tavoittei-

siin. 

S1

S4 

Kehitetään musisointitaitoja riittävän harjoittelun avulla.  

Harjoitellaan suunnittelemaan yhdessä toteutettavia musiikillisia 
kokonaisuuksia, jotka voivat olla monialaisia.  

Asetetaan tavoitteita yhdessä ja arvioidaan edistymistä. 

L1 

 

 

6. luokka 
MUSIIKKILUOKAT 

 

 

Tavoitteet 
6. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen  L 

Osallisuus    

T1 Rohkaista oppilasta 

osallistumaan yhteismu-

sisointiin ja rakentamaan 

myönteistä yhteishenkeä 

yhteisössään 

 

S1 

S3 

S4 

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä 
aktiivisesti muut huomioiden.  

Opetellaan tiedostamaan omia vahvuuksia ja hyödyntämään niitä 
musisoinnissa.  

Harjoitellaan musiikkiesityksiä konsertteihin, tapahtumiin ja juh-
liin. 

Otetaan esitysten suunnittelussa huomioon oppilaiden omat kult-
tuurit sekä omat tuotokset ja toiveet. 

L2 

L6 

L7 



Musiikilliset tiedot ja 
taidot sekä luova tuot-
taminen 

   

T2 ohjata oppilasta luon-

tevaan äänenkäyttöön ja 

laulamiseen sekä kehit-

tämään keho-, rytmi, 

melodia- ja sointusoitti-

mien soittotaitoaan mu-

sisoivan ryhmän jäse-

nenä musisoivan ryhmän 

jäsenenä  

S1 

S2 

S3 

S4 

Oppilasta ohjataan käyttämään ääntään musiikillisen ilmaisun vä-

lineenä ja osallistumaan yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi 

kokonaisuutta. 

Oppilaan äänenkäytön ja ilmaisun kehittymistä tuetaan kuorotoi-

minnalla. 

Vahvistetaan soittotekniikoiden osaamista sekä yhteissoittotai-

toja.  

Tutustutaan ja harjoitellaan äänenkäyttöä ja tulkintaa erilaisissa 

musiikin tyyleissä. 

Tutustutaan ja harjoitellaan äänenkäyttöä ja tulkintaa erilaisissa 

musiikin tyyleissä. 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

keholliseen musiikin, ku-

vien, tarinoiden ja tun-

netilojen ilmaisuun ko-

konaisvaltaisesti liik-

kuen. 

S1 

S2 

S3 

S4 

Harjoitellaan luontevaa liikkumista, kehorytmiikkaa ja kehollista 

keksintää.  

Tutustutaan eri musiikin lajien tanssillisiin ilmaisutyyleihin. 

L1 

L2 

T4 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia ääniym-

päristön ja musiikin elä-

mykselliseen kuunteluun 

sekä ohjata häntä jäsen-

tämään kuulemaansa 

sekä kertomaan siitä. 

S3 

S4 

Kuunnellaan monipuolisesti musiikkia.  

Tutustutaan länsimaisen musiikin historiaan.  

Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mieliku-

vista, ajatuksista ja tunteista sekä kuvailemaan kuulemaansa. 

L2 

T5 rohkaista oppilasta 

improvisoimaan sekä 

suunnittelemaan ja to-

teuttamaan pienimuo-

toisia sävellyksiä tai mo-

nitaiteellisia kokonai-

suuksia eri keinoin ja 

myös tieto- ja viestintä-

teknologiaa käyttäen 

S1

S4 

Harjoitellaan suunnittelemaan omia tai ryhmissä toteutettuja pie-

nimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja lii-

kesarjoja, jotka voivat olla monialaisia. 

 

L1 

L2 

L5 

L6 

T6 opetella musiikin pe-
rusteita 

S1 

S2 

S4 

Opetellaan valtakunnallisen musiikkitaidon toisen peruskurssin si-

sältämiä tietoja ja taitoja. 

L4 

Kulttuurinen ymmärrys 
ja monilukutaito 

   

T7 ohjata oppilasta tar-

kastelemaan musiikillisia 

kokemuk-siaan ja musii-

killisen maailman esteet-

tistä, kulttuurista ja his-

toriallista monimuotoi-

suutta. 

S1

S4 

Lauletaan, soitetaan ja tanssitaan eri kulttuurien musiikkia sekä 

keskustellaan niiden monimuotoisuudesta. 

 

 

L2 



Hyvinvointi ja turvalli-
suus musiikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tun-

nistamaan musiikin vai-

kutuksia hyvinvointiin 

sekä huolehtimaan musi-

sointi- ja ääniympäristön 

turvallisuudesta  

S1 

S3 

S4 

Keskustellaan musiikin merkityksestä omassa elämässä.  
 
Harjoitellaan käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti.  
 
Opetellaan kiinnittämään huomioita kuulon suojeluun.  
 
Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa. 

L3 

Oppimaan oppiminen 
musiikissa 

   

T9 ohjata oppilasta ke-

hittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun 

avulla, osallistumaan ta-

voitteiden asettamiseen 

ja arvioimaan edistymis-

tään suhteessa tavoittei-

siin. 

S1

S4 

Kehitetään musisointitaitoja riittävän harjoittelun avulla.  

 

Harjoitellaan suunnittelemaan yhdessä toteutettavia musiikillisia 

kokonaisuuksia, jotka voivat olla monialaisia.  

 

Asetetaan tavoitteita yhdessä ja arvioidaan edistymistä. 

L1 

 

 
7. luokka 
MUSIIKKILUOKAT 

 

 

Tavoitteet 
7. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-
S4 

Lauletaan ja soitetaan keskeisiä bändisoittimia: kitara, basso ja 
rummut. 

L2       
L7 

T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänen-
käyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edel-
leen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan yhteislauluja ja yhdessä bändin kanssa. 

Äänenkäytönohjausta 
 
Kuorolaulua 
 
Pienyhtyelaulua 
 
Esiintymisiä laulaen 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Lauletaan ja soitetaan keskeisiä bändisoittimia: kitara, basso ja 
rummut. 

Mahdollisuus luokkasoiton lisäksi omaan bänditoimintaan 

L2 

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 

S1-
S4 

Kuunnellaan monenlaista musiikkia. L2 



ääniympäristön ja musii-
kin 
elämykselliseen kuunte-
luun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan 

(kts. T8 musiikkitieto) 

 

 

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja 
ohjata heitä 
improvisointiin, 
sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen 
työskentelyyn 

S1-
S4 

Tehdään pienimuotoisia improvisointi- ja sävellysharjoituksia. 

Teatteri-ilmaisua. 

L1   
L2   
L6 

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.  

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan musiikkia 
taiteenlajina ja 
ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään 
viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri 
kulttuureissa 

S1-

S4 

Opiskellaan musiikin historiaa. 

Musiikkitietoa: 

- tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimiin 
- yleisnäkemys länsimaisen taidemusiikin tyyleistä 
- suomalaisen kansanmusiikin ja populaarimusiikin vaiheita 

L3 
L4 

T9 rohkaista ja ohjata 
oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen 
musiikin käsitteitä ja 
terminologiaa 

S1-
S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. 

Tehdään musiikinperusteet 2 – kurssi valmiiksi. 

L3 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musiikin 
vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin 

S1-
S4 

Keskustellaan musiikin vaikutuksista ihmiseen. L3 
L4 

T11 ohjata oppilasta 
huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta 

S1-
S4 

Kiinnitetään huomiota ääniympäristön konkretiaan. L3 

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  

 

Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 

L1 

 



 
8. luokka 
MUSIIKKI 

 

 

Tavoitteet 
8. luokka 

S Kuntakohtainen/Koulukohtainen L 

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. L2 
L7 

T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänen-
käyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edel-
leen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan monipuolisesti.  

Äänenkäytönohjausta 

Kuorolaulua 

Pienyhtyelaulua 

Esiintymisiä laulaen. 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

Mahdollisuus luokkasoiton lisäksi omaan bänditoimintaan. 

L2 

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen 
kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-
S4 

Tanssitaan. L2 

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
ääniympäristön ja musii-
kin 
elämykselliseen kuunte-
luun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan 

S1-
S4 

Kuunnellaan monenlaista musiikkia. 

(kts. T8 musiikkitieto) 

 

L2 

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja 
ohjata heitä 
improvisointiin, 
sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen 
työskentelyyn 

S1-
S4 

Tehdään pienimuotoisia improvisointi- ja sävellysharjoituksia. 

Teatteri-ilmaisua 

L1   
L2   
L6 



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. L1  
L2  
L5 

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan musiikkia 
taiteenlajina ja 
ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään 
viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri 
kulttuureissa 

S1-
S4 

Opiskellaan musiikin historiaa. 

Musiikkitietoa: 
- jazz-musiikki 
- populaarimusiikin vuosikymmenet 
- ooppera- ja näyttämömusiikki 

 
Mahdollisuuksien mukaan tehdään oopperavierailu. 

L2  
L4 

T9 rohkaista ja ohjata 
oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen 
musiikin käsitteitä ja 
terminologiaa 

S1-
S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. 

Mahdollisuus suorittaa musiikin perusteet 3 -tutkinto 

L4 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musiikin 
vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin 

S1-
S4 

Keskustellaan musiikin vaikutuksista ihmiseen.  

T11 ohjata oppilasta 
huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta 

S1-
S4 

Kiinnitetään huomiota ääniympäristön konkretiaan.  

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  

Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 

L1 

 

 

9. luokka 

MUSIIKKI 
 

 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Koulukohtainen L 

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-
S4 

Tehdään musiikkiteatteriproduktio 

 

L2 
L7 



T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänen-
käyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edel-
leen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan monipuolisesti 

Äänenkäytönohjausta 

Kuorolaulua 

Pienyhtyelaulua 

Esiintymisiä laulaen 

Tehdään mahdollisuuksien mukaan kuoromatka 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

Mahdollisuus omaan bänditoimintaan. 

L2 

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen 
kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-
S4 

Tanssitaan. L2 

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
ääniympäristön ja musii-
kin 
elämykselliseen kuunte-
luun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan 

S1-
S4 

Kuunnellaan 

(kts. T8 musiikkitieto) 

 

 

L2 

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja 
ohjata heitä 
improvisointiin, 
sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen 
työskentelyyn 

S1-
S4 

Tehdään musiikkiteatteri-produktio. L1   
L2   
L6 

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. L1  
L2  
L5 

T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan musiikkia 
taiteenlajina ja 
ymmärtämään, miten 
musiikkia käytetään 
viestimiseen ja 
vaikuttamiseen eri 
kulttuureissa 

S1-
S4 

Opiskellaan musiikin historiaa. 

Tehdään musiikkitiedon peruskurssi. 

 

 

L2  
L4 



T9 rohkaista ja ohjata 
oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen 
musiikin käsitteitä ja 
terminologiaa 

S1-
S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. 

 

Mahdollisuus suorittaa musiikin perusteet 3 –tutkinto. 

L4 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musiikin 
vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin 

S1-
S4 

Keskustellaan musiikin vaikutuksista ihmiseen.  

T11 ohjata oppilasta 
huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta 

S1-
S4 

Kiinnitetään huomiota ääniympäristön konkretiaan.  

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  

Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 

L1 

 

 

 

  



Liite 8. Puolalan koulun taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 
 

 

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 

Lauletaan ja soitetaan keskeisiä bändisoittimia: kitara, basso ja 
rummut. 
Käytetään kosketinsoittimia ja kanteleita. 

L2       
L7 

T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänen-
käyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edel-
leen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan yhteislauluja ja yhdessä bändin kanssa. L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Lauletaan ja soitetaan keskeisiä bändisoittimia: kitara, basso ja 
rummut. 
Käytetään kosketinsoittimia ja kanteleita. 

L2 

T5 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
ääniympäristön ja musii-
kin 
elämykselliseen kuunte-
luun 
ja havainnointiin sekä 
ohjata häntä 
keskustelemaan 
havainnoistaan 

S1-
S4 

Kuunnellaan monenlaista musiikkia. 
Tutustutaan näyttämömusiikkiin. 

L2 

T6 kannustaa oppilasta 
rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja 
ohjata heitä 
improvisointiin, 
sovittamiseen ja 
säveltämiseen sekä 
taiteidenväliseen 
työskentelyyn 

S1-
S4 

Tehdään pienimuotoisia improvisointi- ja sävellysharjoituksia. 
Soitetaan pienryhmissä. 

L1   
L2   
L6 



T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan musiikin 
vaikutuksia tunteisiin ja 
hyvinvointiin 

S1-
S4 

Keskustellaan musiikin vaikutuksista ihmiseen. L3 
L4 

T11 ohjata oppilasta 
huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja 
ääniympäristön 
turvallisuudesta 

S1-
S4 

Kiinnitetään huomiota ääniympäristön konkretiaan. L3 

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  
 
Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 
Opetellaan pienryhmässä musisoimista. 

L1 

 

 

9. luokka 

MUSIIKKI   

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2 vvh) 

 

 
 
 

Tavoitteet 
9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

T1 kannustaa oppilasta 
rakentavaan toimintaan 
musisoivan ryhmän ja 
musiikillisten yhteisöjen 
jäsenenä 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. L2 
L7 

T2 ohjata oppilasta 
ylläpitämään äänen-
käyttö- 
ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edel-
leen 
musisoivan ryhmän 
jäseninä 

S1-
S4 

Lauletaan monipuolisesti. L2 

T3 kannustaa oppilasta 
kehittämään edelleen 
soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan 
keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-
S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 
Käytetään myös perinnesoittimia. 

L2 

T4 rohkaista oppilasta 
monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen 
kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-
S4 

Tanssitaan. 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. 

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). 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 musiikin tyylikaudet. 
 

L2  
L4 

T9 rohkaista ja ohjata 
oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen 
musiikin käsitteitä ja 
terminologiaa 

S1-
S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. L4 

T12 ohjata oppilasta 
kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun 
avulla, asettamaan 
tavoitteita musiikilliselle 
oppimiselleen ja 
arvioimaan edistymistään 
suhteessa tavoitteisiin 

S1-
S4 

Soitetaan, lauletaan, kuunnellaan ja keskustellaan.  
Opetellaan pienryhmissä musisointia. 
 
Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 

L1 

 

 

8. ja 9. luokka 

KUVATAIDE 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (8. luokalla 2 vvh ja/tai 9. luokalla 2 vvh) 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. ja 9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen  L 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu  



 

T1 kannustaa oppilasta 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria mo-
niaistisesti ja käyttä-
mään monipuolisesti 
kuvallisen tuottamisen 
menetelmiä 

S2 
 
 
S1 
 
 
S3 

Tutkitaan, arvioidaan ja tulkitaan lähiympäristöä sekä kerrotaan 
siitä kuvataiteellisin keinoin. 
 
Opetuksen sisällöissä ja lähtökohdissa otetaan huomioon oppilai-
den omat mielenkiinnon kohteet, kuvakulttuurit ja kuvat. 
 
Syvennetään kuvakerronnan perusteita (viiva, sommittelu, väri, 
valo, tila) ja tietoa eri aikakausien ja kulttuurien taiteesta. 
 
 

 

L1 
L3 
L4 
L5 

T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan omista 
ja muiden havainnoista 
ja ajatuksista sekä pe-
rustelemaan näkemyksi-
ään 

S3 
 
 
S1 
 
 
S2 

Analysoidaan, dokumentoidaan ja tutkitaan visuaalisesti tai kir-
joittaen kuvataiteen teoksia tai -ilmiöitä. 
 
Harjoitellaan mielipiteen perustelua, vertaisarviointia ja rakenta-
van palautteen antamista. 
 
Tarkkaillaan ja arvioidaan oman lähiympäristön visuaalisia viestejä 
ja omaa mediakäyttäytymistä. 
 

L2 
L4 
L5 
L6 

T3 innostaa oppilasta il-
maisemaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan ku-
vallisesti erilaisia väli-
neitä ja tiedon tuotta-
misen tapoja käyttäen 
eri ympäristöissä 

S1 
 
 
S1 
S3 

Tehdään monipuolisesti media tai kuvataiteellisia teoksia omista 
havainnoista ja ajatuksista. 
 
Harjoitellaan kuvataiteellisen prosessin ymmärtämistä työpaja-
tyyppisen työskentelyn ja oman lopputyön kautta. 

L2 
L3 
L4 
L5 

Kuvallinen tuottaminen 
 

 

T4 ohjata oppilasta so-
veltamaan erilaisia ma-
teriaaleja, tekniikoita ja 
ilmaisun keinoja sekä 
syventämään kuvallisen 
tuottamisen taitojaan 

S1  
 
 
S2 
 
 
S3 

Rohkaistaan oppilasta luovaan, monipuoliseen ja kokeilevaan ku-
vailmaisuun.  
 
Syvennetään taitoja tutustumalla ja hyödyntämällä taidetietoläh-
teitä internetissä, Suomessa ja maailmalla. 
 
Hyödynnetään ja syvennetään aiemmin opittua omissa projek-
teissa. 
 

L2 
L3 
L5 
L6 

T5 ohjata oppilasta tut-
kivaan lähestymista-
paan itsenäisessä ja yh-
teistoiminnallisessa ku-
vallisessa työskentelyssä 

S2 
 
 
 

Tutkitaan ja hyödynnetään oman ja yhteisen työskentelyn kautta 
ympäristön kuvaviestejä. 
 
Etsitään omien projektien kannalta tarpeellista tietoa. 

L1 
L2 
L3 
L5 

T6 rohkaista oppilasta il-
maisemaan mielipitei-
tään sekä soveltamaan 
kuvallisen viestinnän ja 
vaikuttamisen keinoja 
omissa kuvissaan 

S1 
 
 
S2 

Pohditaan ja tulkitaan jotain Turun ympäristössä tai mediassa ole-
vaa tapahtumaa tai ilmiötä. 
 
Perehdytään mainonnan ilmaisukeinoihin.  

L1 
L2 
L4 
L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 
 

 

T7 ohjata oppilasta so-
veltamaan kuvallisia, sa-
nallisia ja muita kuvatul-
kinnan menetelmiä 

S1 
S2 
S3 
 
 

Analysoidaan omia ja toisten kuvataiteellisia töitä. 
 
Tutustutaan Turun taidemuseoiden näyttelyihin ja tehdään niiden 
pohjalta oma tulkinta kuvataiteellisena teoksena. 
 
Tutkitaan ajankohtaisia visuaalisen kulttuurin  

L1 
L2 
L4 
L5 



ilmiöitä kuvankäsittelyn avulla. 
 

T8 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan taiteen ja 
muun visuaalisen kult-
tuurin merkitystä yksi-
lölle, yhteisölle ja yh-
teiskunnalle historian ja 
kulttuurin näkökulmista 

S3 Tutustutaan Turun, Suomen ja maailman taidehistoriaan ja aika-
laistaiteeseen. 
 
 

L1 
L4 
L5 
L6 

T9 innostaa oppilasta 
soveltamaan eri aikojen 
ja kulttuurien kuvailmai-
sun tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan 

S3 Tehdään museo- ja taidenäyttelyvierailuja syventämään ja tuke-
maan omaa työskentelyä.  
 
Tutustutaan mm. Kansallisgallerian kokoelmiin.  

L1 
L2 
L5 
L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 
 

 

T10 ohjata oppilasta ot-
tamaan kantaa tai-
teessa, ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa 
kulttuurissa ilmeneviin 
arvoihin 

S2 
 
S1 
S3 

Keskustellaan taiteen vaikutuksista. 
 
Pohditaan omia vaikuttamismahdollisuuksia ja mielipiteen ilmai-
sukeinoja kuvataiteellisin keinoin. 
 
Perehdytään arvokkaiden ja suojeltujen koulurakennustemme 
sekä koulun lähiympäristön arkkitehtuuriin ja historiaan. 
 

L3 
L4 
L6 
L7 

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuu-
rinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys sekä vai-
kuttamaan kuvien avulla 

S1 
 
 
S3 

Tutkitaan oman työskentelyn ekologisia ja eettisiä vaikutuksia, 
erityisesti omassa lopputyössä. 
 
Tutustutaan esim. ympäristö- ja yhteisötaiteeseen. 

L1 
L2 
L4 
L7 

 

 

8. ja 9. luokka 

KÄSITYÖ 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (8. luokalla 2 vvh ja/tai 9. luokalla 2 vvh) 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. ja 9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

T1 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan työs-
kentelyään sekä ideoi-
maan, tutkimaan ja ko-
keilemaan yritteliäästi  

S2-
S5 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen tai pukeutumisen yh-
teiskunnalliseen, kulttuuriseen tai teknologiseen kehitykseen. 
Hyödynnetään eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä tai tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 
materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perintei-
siä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.  
 

L2 
L3 



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. 
 

T2 ohjata oppilasta 
asettamaan käsityöhön 
omia oppimisen ja työs-
kentelyn tavoitteita 
sekä toteuttamaan nii-
den perusteella koko-
nainen käsityöprosessi 
ja arvioimaan oppimis-
taan  
 
ohjata oppilasta valitse-
maan oppimisensa aihe-
piirit ja teemat omien 
kiinnostuksen kohteiden 
mukaan 

S1-
S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 
ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-
leja. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin 
edetessä. 
  
Muotoilu: Hyödynnetään eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja 
tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
  
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 
materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perintei-
siä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.  
 
Annetaan mahdollisuus käyttää ohjelmointia suunnitelmiin ja val-
mistettaviin tuotteisiin. 
  
Dokumentointi ja arviointi: Annetaan mahdollisuus dokumentoida 
kokonainen käsityöprosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknolo-
giaa. 
 
Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-
sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön 
tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuoli-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

L1 
 

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 eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 
materiaaleja. Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja 
uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Annetaan mahdollisuus 
käyttää ohjelmointia 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 monipuoli-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

L4 
L6 
 

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään sujuvasti 
käsityön käsitteitä, 
merkkejä ja symboleja 

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.  

L2 
L4 
L5 
 



sekä vahvistamaan visu-
aalista, materiaalista ja 
teknologista ilmaisuaan   

Hyödynnetään eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-
suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 
 
Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 
materiaaleja. Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja 
uusia materiaaleja ja 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 jää pois verrattuna 7- 
luokalle asetettuihin ta-
voitteisiin 

   
 

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 tai järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtu-
aalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsi-
työosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitos-
ten 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: Tutustutaan käsityön ja tuottei-
den erilaisiin merkityksiin yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön nä-
kökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityk-
sen edistäjänä arjessa.  
 
 

L1  
L4  
L7 
 

Valinnainen käsityö toteuttaa valtakunnallisen opetussuunnitelman määräämää tehtävää. Tavoitteet, si-
sällöt ja laaja-alainen osaaminen kulkevat jokaisen oppilaan itse valitseman käsityötehtävän eri vaiheissa 
syklisesti. Valinnaisessa käsityössä oppilas valitsee itse työskentelynsä aiheet ja oppimisensa kohteet. Pai-
nopiste on käsityön tekemisessä (S5). Oppilas tekee eri töitä 8. ja 9. luokilla.  
 

 

 

8. luokka 

LIIKUNTA 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (8. luokalla 3+2vvh) 

 

 
 
 



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.  
 

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. 

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 Kehitetään välineenkäsittelytaitoja sekä yhdistetään ja sovelle-
taan niitä useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

L3 

T5 kannustaa oppilasta yl-
läpitämään ja kehittä-
mään fyysisiä ominaisuuk-
siaan: voimaa, nopeutta, 
kestävyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-
kuvuus, voima ja kestävyys. 
 

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesi- 
liikuntataitoja  

S1 Harjoitellaan vesiliikuntataitoja. 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-

S2 Osataan ilmaista omia tunteita toiset huomioon ottaen.  
 
Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  
 
Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  

L2   
L3   
L6   
L7 



maisuaan liikuntatilan-
teissa toiset huomioon ot-
taen.  

 

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. 
 

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.  
 
 

L1   
L2   
L3 

T11 huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, pätevyy-
destä ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa.  
 

Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearvi-
ointia. 
 

L1   
L2 

T12 ei ole tavoitteena va-
linnaisessa liikunnassa 

   

T13 tutustuttaa oppilas 
erilaisiin liikuntamuotoi-
hin, jotta hän saa edelly-
tyksiä löytää itselleen so-
pivia iloa ja virkistystä 
tuottavia liikuntaharras-
tuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan. 
 

L1   
L3 

 

 

9. luokka 

LIIKUNTA 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (9. luokalla 2+2vvh) 

 

 
 
 

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.  
 

L1 
L2 

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuttamaan havainto-

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa 
sekä tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntati-
lanteissa.  

L1  
L3  
L4 



motorisia taitojaan eli ha-
vainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien 
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. 

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. 

L3 

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta ylläpitämään ja 
kehittämään fyysisiä omi-
naisuuksiaan: voimaa, no-
peutta, kestävyyttä ja liik-
kuvuutta  

S1 Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-
kuvuus, voima ja kestävyys. 
 

L3 

T6 vahvistaa vesiliikunta-
taitoja  

S1 Kehitetään vesiliikuntataitoja. 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 Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  
 
Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  
 

L2   
L3   
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. 
 

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.  
 
Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearvi-
ointia. 
 

L1   
L2 

T12 ei ole tavoitteena va-
linnaisessa liikunnassa 

   

T13 tutustuttaa oppilas 
eri liikuntamuotoihin jotta 
hän saa edellytyksiä löy-
tää itselleen sopivia iloa ja 
virkistystä tuottavia lii-
kuntaharrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
 

L1   
L3 

 

 

8. ja 9. luokka 

KOTITALOUS 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (8.luokalla 2vvh ja/tai 9. luokalla 2vvh) 

 

 
 
 

Tavoitteet 
8. ja 9. 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.  
Etsitään ajankohtaista tietoa eri lähteistä.  
 
Organisoidaan ja arvioidaan omaa työtä ja toimintaa. 
 

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. 
 
Käytetään tarkoituksenmukaisia aineita, laitteita, välineitä ja työ-
tapoja. 

L2 
L3 

T3 ohjata ja rohkaista op-
pilasta 
valitsemaan ja käyttä-
mään hyvinvointia 
edistävästi ja kestävän ku-
lutuksen 

S1 
S2 
S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-
malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 
aiheita.  
 
Harjoitellaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kus-
tannustietoisesti. 

L3 
L4 
L5 
L7 



mukaisesti materiaaleja, 
työvälineitä, 
laitteita sekä tieto- ja 
viestintäteknologiaa 

 
Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  
 
Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-
don hankintaan. 

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. (toteutuu 8. luokalla) 

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. (toteutuu 
9. luokalla) 
 
Tutustutaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviin palveluihin. (to-
teutuu 8. luokalla)  
 
Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-
muksia tehdessä. 

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. 

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.  
 
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.  
 
 

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 

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  Suunnitellaan erilaisia aterioita ja ruokailutilanteita. 
 
Pohditaan yhdessä elämistä ja kehitetään asumistaitoja. (toteu-
tuu 9. luokalla) 

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. 

L1 
L7 

Valinnainen kotitalous toteuttaa valtakunnallisen opetussuunnitelman määräämää tehtävää. Opiske-
lussa korostuu oppilasryhmien omat ideat ja oma suunnittelu käytännön kotitaloustehtäviä valitta-
essa. Opetusta eheytetään painottamalla kutakin kotitalouden sisältöaluetta vuorotellen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 9. Puolalan koulun ohjaussuunnitelma 

 

 

 

 

 

    PUOLALAN KOULUN 

  OHJAUSSUUNNITELMA 

 

 

             

 

 
Hyväksytty Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakun-

nan suomenkielisessä jaostossa 7.10.2021 

  



1. Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet   

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. 
Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 
ulottuvan jatkumon.  

2. Toimintatavat  

Luokat 1-2 Koululaiseksi kasvaminen  

Oppilaita ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja tapansa oppia ja toteuttamaan näitä taitoja sekä 
itsenäisesti että vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Rohkaisevalla ohjauksella vahvistetaan oppilaan 
luottamusta mahdollisuuksiinsa. Huomioidaan oppilaan kiinnostuksen kohteet ja työskentelytavat. 
Ohjataan oppilasta kehittämään koulunkäynti- ja opiskelutaitojaan. Oppilaan tavoitteena on ymmärtää 
valintojensa merkitys sekä itselle että muille. Koulun henkilöstö ohjaa oppilaita kehittämään 
yhteistyötaitojaan. 

 Luokat 3-6 Oppijana  

Koulunkäynti- ja opiskelutaitojen opiskelu jatkuu edelleen. Oppilaiden käsitystä omista taidoistaan ja 
oppimistyyleistään syvennetään. Lisäksi oppilaita ohjataan myönteiseen asenteeseen työtä ja työelämää 
kohtaan. Vanhempainyhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimiminen tarjoaa oppilaille 
mahdollisuuksia oppia yrittäjämäistä toimintatapaa. Elämyspolku tukee oppilaan kokonaisvaltaista 
hyvinvointia esimerkiksi retki-, kulttuuri- ja luontokokemusten avulla.  

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 
ohjauspalveluja. Vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan 
koskevassa päätöksenteossa. Tarjotaan oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia perusopetuksen 
jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien 
kanssa. Edistetään opintojen loppuun saattamista, tuetaan siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin.  

3. 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 
huoltajatapaamisten, arviointikeskustelujen ja tiedotustyön kautta. Ohjauksen keskeiset tehtävät ovat 
oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskelutaitojen ja oppimisen ohjaus ja elämän suunnittelun ja 
uravalinnan ohjaus.  

Luokanopettaja ja luokanohjaaja 

Luokanopettajien ja -ohjaajien vastuulla on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppimisen ja 
opiskelun ohjaus. He huolehtivat oppilaiden koulunkäynnin sujumisesta. He seuraavat luokan ilmapiiriä, 
luovat luokkaansa myönteistä yhteishenkeä ja puuttuvat mahdollisiin ristiriitoihin ja kiusaamiseen 
viipymättä. He seuraavat luokan tuntimerkintöjä Wilmasta ja tukevat oppilaita kohti toivottavia 



toimintamalleja. Opettaja huolehtii siitä, että oppilas saa tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa tai muissa 
esiin tulevissa ongelmissa.  He järjestävät luokkansa arviointi- ja kehityskeskustelut sekä seuraavat 
oppilaan säännöllistä koulunkäyntiä. Luokanopettajat ja –ohjaajat ohjaavat oppilaita tarvittaessa sopivan 
tuen tai avun piiriin (koulun oppilashuolto).  

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 oppilas saa tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa tai muissa esiin tulevissa ongelmissa. 
Aineenopettaja pitää yhteyttä myös edellä mainituissa kysymyksissä huoltajiin ja tiedottaa tarvittavia 
tahoja. Aineenopettaja välittää tietoa oman aineensa koulutus- ja työmahdollisuuksista.  

Erityisopettaja  

Erityisopettajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä oppimisen ja opiskelun 
ohjaus ja opettaminen. Erityisopettaja antaa konsultaatioapua opettajille oppimisen tukeen liittyvissä 
asioissa. Erityisopettaja toimii yhteistyössä opettajien kanssa oppilaiden tuen tarpeiden tunnistamisessa, 
valmiuksien kartoittamisessa sekä pedagogisten asiakirjojen laadinnassa. Erityisopettaja on tarvittaessa 
mukana harkinnanvaraisessa yhteishaussa.  

Opinto-ohjaaja  

Opinto-ohjaajan vastuulla on järjestää luokkamuotoista-, henkilökohtaista- ja pienryhmäohjausta. 
Ohjauksella tuetaan oppilaiden jatkokoulutus- ja urasuunnittelua. Opinto-ohjaaja vastaa oppilaiden 
valintoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Opinto-ohjaaja on vastuussa myös 
työelämäyhteistyöstä.  

Ylläpitää ammattitaitoaan osallistumalla mm. opinto-ohjaajien kokouksiin, koulutuksiin ja 
infotilaisuuksiin. Osallistuu moniammatilliseen opiskelijahuoltotyöhön ohjauksen asiantuntijana. 
Osallistuu vanhempaintilaisuuksiin ohjauksen asiantuntijan roolissa. Järjestää infotilaisuuksia ja tiedottaa 
ohjauksellisista asioista, kuten esimerkiksi yhteishaku- ja jatko-opintotilaisuudet.  

Rehtori ja apulaisrehtori 

Rehtori ja/tai apulaisrehtori ohjaa oppilaita yhteisön jäsenenä kasvamisessa. Luo ohjauksen 
toimintaedellytykset ja mahdollistaa opetushenkilöstön ammattitaidon ylläpitämisen sekä yläkoulussa 
mm. tehostetun oppilaanohjauksen.  

Oppilashuoltohenkilöstö:  

Kuraattori  

Koulukuraattori auttaa koulunkäyntiin, kasvatukseen, kehitykseen ja tunne-elämään liittyvissä kysymyk-

sissä kuten kaverisuhdeongelmat, elämässä tapahtuneet suuret muutokset, runsaat koulupoissaolot, 

käytös- ja motivaatio-ongelmat. Kuraattori tekee oppilaiden parissa   ongelmia ennaltaehkäisevää, selvit-

televää ja korjaavaa työtä (menetelminä yksilö- ja ryhmäkeskustelut, oppituntityöskentely, oppilaan/op-

pilasryhmän tilanteen kartoitus ja seuranta). Osallistuu tarvittaessa päättöluokkalaisten harkinnanvarai-

seen yhteishakuun. 

Koulupsykologi  



Koulupsykologin työhön kuuluu oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä niitä heikentä-

vien tekijöiden tarkastelu ja selvittely. Tätä tehdään paitsi oppilaan kanssa yksilötapaamisilla asioita poh-

tien ja tarvittaessa psykologisia testimenetelmiä hyödyntäen, myös yhteistyössä oppilaan perheen sekä 

koulun ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa. Koulupsykologi on tarvittaessa mukana myös harkin-

nanvaraisen yhteishaun toteuttamisessa, yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. 

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri  

Seuraavat ja edistävät oppilaan tervettä kasvua, kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia yhdessä vanhem-

pien ja opettajien kanssa. Antavat jatkokoulutuspaikan ja ammatinvalintaan liittyvää terveysneuvontaa. 

Tekevät yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa jatko-opintoihin liittyvissä terveydellisissä asioissa ja osallis-

tuvat tarvittaessa harkinnanvaraiseen yhteishakuun. 

4. Työskentely monialaisissa verkostoissa  

Ohjaus ja oppilaan turvallinen opintopolku vaativat onnistuakseen monialaista koulun sisäistä ja 
ulkopuolista yhteistyötä. Vuosiluokilla 1-6 yhteistyökumppaneita ovat muun muassa oppilashuollolliset 
verkostot, esiopetusryhmät ja iltapäiväkerhotoiminta. Yläkoulussa yhteistyökumppaneita ovat muun 
muassa toisen asteen oppilaitokset ja oppilashuollolliset verkostot. Lisäksi ohjaustyössä voi olla mukana 
muita tarvittavia tahoja.   

5. Kodin ja koulun ohjausyhteistyö  

Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen 
oppilas saa mahdollisuuksien mukaan oman kehitystasonsa mukaista ohjausta, opetusta ja tukea. 
Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä 
toteutetaan mm. seuraavin tavoin: tiedottaminen, huoltajaillat ja -tapaamiset, kehitys- ja 
arviointikeskustelut koulun eri edustajien kanssa. Myös opinto-ohjaaja järjestää tarvittaessa 
keskustelumahdollisuuksia huoltajille mm. toisen asteen koulutukseen hakeutumisesta. 

6. Työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt  

Ammatteihin ja työelämään tutustuminen on osa peruskoulun opetussuunnitelmaa ja sen tarkoituksena 
on tukea oppilaan opiskelu- ja uravalintoja. Keskeisiä yhteistyömuotoja työelämän kanssa ovat mm. TET-
jaksot, tutustumiskäynnit ja asiantuntijavierailut oppitunneille. TET-jaksoilla oppilas saa harjoitella 
työelämän tietoja ja taitoja. TET-jaksojen kesto ja ajankohta tarkennetaan koulun 
lukuvuosisuunnitelmassa.  

7. Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus  

Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan vuosiluokilla 8 ja 9 niille oppilaille, jotka 
tarvitsevat tehostettua ohjaustukea jatko-opintojen suhteen. Tehostetun oppilaanohjauksen tarve 
tunnistetaan tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä ja opinto-ohjaaja suunnittelee tukitarpeet, 
organisoi ohjauksen ja arvioi sen riittävyyttä määräajoin. 

8. Ohjauspolku:  

Esikoulusta alakouluun  

Tavoitteena esikoulun ja alakoulun nivelvaiheessa on mahdollisimman turvallinen ja joustava siirtyminen 
esikoulusta ensimmäiselle luokalle. Yhteistyömuotoja ovat esim. tutustumiskäynnit, info-illat, avoimet 
ovet-tilaisuudet sekä tarvittaessa tiedonsiirtopalaverit (opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön 
tieto) esikoulun ja koulun välillä. 



Alakoulusta yläkouluun 

Yhtenäiskoulumme tavoitteena ala -ja yläluokkien nivelvaiheessa on mahdollisimman turvallinen ja 
joustava siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle. Yhteistyömuotoja ovat esim. esittelytilaisuudet 
oppilaille ja huoltajille, tiedonsiirtopalaverit (opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto), 
tutustumiskäynnit ja ryhmäytymistilanteet. Yhteistyöhön osallistuvat mm. rehtorit, erityisopettajat, 
opinto-ohjaajat ja luokanopettajat sekä luokanohjaajat. Lisäksi toimintaan osallistuu yläkoulun 
tukioppilaita ja oppilaskunnan hallituksen edustajia. 

Jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin  

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. Siirtymävaiheen yhteistyö alkaa kahdeksannen luokan syksyllä. Ohjauspolku perusopetuksen 
jälkeisiin opintoihin sisältää seuraavat vaiheet:  

 tutustuminen toisen asteen ja nivelvaiheen opiskeluvaihtoehtoihin (esim. koulukokeilut, 
oppilaitosvierailut, asiantuntijavieraat oppitunneilla, hakuoppaat) 
 koehaku -vaiheessa harjoitellaan hakemista ja määritellään ensisijainen hakutoive 
 yhteishakuprosessi kokonaisuudessaan 
 yhteishaun tulokset  
 kesäajan ohjaus tarvittaessa yhteistyössä uraohjaajan kanssa ja  
 opiskelujen aloittaminen toisella asteella 
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