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1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 

Topeliuksen koulun tuntijako 

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

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

A1-kieli 1        1 2 2 3 2 2 2 3 16 

B1-kieli   2 2 1+1 1 6 

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

ympäristöoppi 2 2 2 3 3 2  14 

biologia, maantieto1   2 2 3 7 

fysiikka, kemia 2   2 3 2 7 

terveystieto   0,5 1,5 1 3 

Ympäristö- ja luonnontieteet yhteensä 
31 

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

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

musiikki 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

kuvataide 1+1 1+1 1 1 1 2 2   9 

käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

liikunta 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21 

kotitalous   3   3 

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

Taide- ja taitoaineet yhteensä 62 

oppilaanohjaus 5   0,5 0,5 1 2 

valinnaiset aineet 6   1 1 1  3 3 9 

valinnainen B2-kieli 7      2 2 2 0 

minimituntimäärät 19 19 22 24 25 25 29 29 30 222 

koulun lisätunnit 8 3 1 226 

tunteja yhteensä * 
(koulu täyttää) 

21 21 23 24 25 25 29 30 30 226 

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

 

8Topeliuksen koulun lisätunnit on sijoitettu 1. ja 2. luokan kuvataiteeseen ja 3. luokan matematiikkaan. Lisätun-

neilla syvennetään yhteisinä oppiaineina opetettavien kuvataiteen ja matematiikan vuosiluokkaisia tavoitteita ja 

sisältöjä. Ne arvioidaan osana niiden opetusta eikä niistä tule erillistä arviota todistukseen. 

 



Vuosiluokkien 7-9 lisätunti on sijoitettu 8. luokan B1-kieleen. Lisätunnilla syvennetään yhteisenä oppiaineena ope-
tettavan B1-kielen vuosiluokkaisia tavoitteita ja sisältöjä. Se arvioidaan osana tätä opetusta eikä siitä tule erillistä 
arviota todistukseen. (Liite 3.) 

 

Opetuksen järjestämiseen liittyvät muut ratkaisut 

Tämä asiakirjan lopusta löytyvät seuraavat dokumentit: 

- Topeliuksen koulun ohjaussuunnitelma (Liite 1) 

- Topeliuksen koulussa tarjottavan B2-latinan tavoitteet, sisällöt ja arviointi (Liite 2) 

- Topeliuksen koulun lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi (Liite 3) 

- Topeliuksen koulussa tarjottavan A1-ranskan vuosiluokilla 7-9 tavoitteet, sisällöt ja arviointi (Liite 4) 

- Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tuntien tavoitteet ja sisällöt (Liite 5) 

- Katsomusaineiden opetuksen koulukohtaiset kirjaukset (Liite 6) 

 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

Topeliuksen koulun kuvaus yhdessä suunnittelemisen periaatteista: 

 

Yhdessä suunnittelun tarkoituksena on tukea opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita sekä edistää koulun 

yhteisöllisyyttä ja oppilaiden hyvinvointia. Lisäksi yhdessä suunnittelu tähtää koulun käytäntöjen jatkuvaan kehit-

tämiseen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Yhdessä suunnittelun pääajankohdat ovat lukuvuoden alussa laadittaessa lukuvuosisuunnitelmaa sekä lukuvuoden 

päättyessä suunniteltaessa tulevaa lukuvuotta. Sitä tehdään kuitenkin läpi lukuvuoden. Yhdessä suunnitteluun osal-

listuvat koulun opetushenkilöstö, koulunkäynninohjaajat, oppilaat (mm. luokkatunnit, ks. kappale 4.2.) sekä huol-

tajat mahdollisuuksien mukaan. 

 

Koulun edustus osallistuu vähintään kerran lukuvuodessa vanhempainyhdistyksen kokoukseen. Koulussa järjeste-

tään myös vähintään kerran lukuvuodessa vanhempainfoorumi, johon rehtori tai apulaisrehtori tuo ajankohtaisia 

asioita keskusteltavaksi. Foorumi voidaan järjestää kokoontumisen lisäksi myös kuulemismenettelynä (esim. erilai-

set kyselyt). 

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

Topeliuksen koulun kuvaus luokkatuntien järjestämisen periaatteista: 

Jokaisessa luokassa järjestetään lukuvuoden aikana pääsääntöisesti kuukausittain kokous oppilaskunnan hallituk-

sen edustajien johdolla. Kokouksissa voidaan käsitellä niin oppilaiden itse esille nostamia asioita kuin oppilaskunnan 

hallituksen, tukioppilaiden, vanhempainyhdistyksen, opettajien tai rehtorin ehdottamia asioita. Kokousten tavoit-

teena on lisätä oppilaiden hyvinvointia sekä kehittää yhteisöllisyyttä ja koulun toimintakulttuuria. Kokousten pitä-

misestä vastaavat vuosiluokilla 1-6 luokan oma opettaja ja vuosiluokilla 7-9 luokanohjaaja tai aineenopettaja. Ko-

kousten ajankohta voi tarvittaessa sijoittua myös muiden kuin edellä mainittujen opettajien tunneille. 

 

 

 



Topeliuksen koulun kuvaukset toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteista ja yhteisistä toimintaperiaatteista 

sekä yhteistyöstä:  

Topeliuksen koulun toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteena on luoda koulu, joka tukee oppilaan yhteisöllisyy-

den tuntua sekä edistää monipuolisesti oppilaan oppimista, kasvua ja kykyä osallistua opintojensa suunnitteluun. 

Avoimella vuorovaikutuksella ja toimimalla oppivana yhteisönä myötävaikutetaan positiivisen ilmapiirin ja hyvän 

työrauhan syntyyn sekä tuetaan oppilaan myönteistä suhtautumista itseensä oppijana. 

 

Koulun toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

Topeliuksen koulun kuvaukset oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteista:  

Kehittämällä oppimisympäristöjä monipuolisesti Topeliuksen koulussa pyritään lisäämään oppilaiden aktiivisuutta 

ja osallisuuden tuntua sekä luomaan pedagogisesti toimivia, monipuolisia ja joustavia kokonaisuuksia. Oppimisym-

päristöjä kehitetään yhteistyössä oppilaiden kanssa. 

 

Topeliuksen koulun kuvaukset työtapojen kehittämisen tavoitteista:  

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä tavoitteena synnyttää oppilaissa 

oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Vaihtelevilla työtavoilla pyritään lisäämään oppimisen elämykselli-

syyttä ja vahvistamaan oppilaan motivaatiota.  

 

Työtapojen valinnassa opettajat kuulevat oppilaiden mielipiteitä. 

 

 

5.2 Yhteistyö  

Topeliuksen koulun kuvaukset kodin ja koulun yhteistyöstä: 

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on luoda toimiva vuorovaikutussuhde oppilaan huoltajien ja koulun henki-

löstön välille. 

Koulun pääasiallinen viestintäkanava on Wilma. Luokanopettaja tai -ohjaaja vastaa osaltaan oman opetusryhmänsä 

oppilaita koskevien asioiden viestimisestä huoltajien kanssa. 

Lukuvuoden alussa huoltajille järjestetään vanhempainilta. Lukuvuoden aikana koulussa voidaan järjestää kodin ja 

koulun välistä yhteistyötä ylläpitäviä ja lisääviä tapahtumia.  

Koulussa toimii vanhempainyhdistys, jonka kanssa rehtori ja opettajat tekevät yhteistyötä. Vanhempainyhdistys 

järjestää mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia huoltajille ja oppilaille tarkoitettuja tilaisuuksia. 

 

Topeliuksen koulun kuvaus siirtymävaiheen yhteistyöstä:  

Oppilaan siirtyessä alakoulusta luokanopettaja ja erityisopettaja siirtävät keväällä oppilaan opetuksen järjestämisen 

kannalta välttämättömät tiedot oppilaan tulevan yläkoulun oppilaanohjaajalle, erityisopettajalle ja/tai rehtorille. 



Alakoulusta siirtyville oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään koulun esittelytilaisuus 6. luokan kevätlukukau-

della. Oppilaille järjestetään myös tutustumismahdollisuus 6. luokan keväällä. 

 

 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Topeliuksen koulun kuvaukset kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytöstä: 

Luokanopettaja tai -ohjaaja huolehtii oppilaan käyttäytymisen ja koulunkäynnin jatkuvasta seurannasta. Kaikki kou-

lun opettajat vastaavat osaltaan yleisestä järjestyksenpidosta ja hyvän käytöksen vaalimisesta. Opettaja, joka ha-

vaitsee järjestyssääntöjen vastaisen rikkeen, huolehtii oppilaan ojentamisesta.  

Ensisijainen ojennuskeino on kasvatuskeskustelu. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilmaan, ja asiasta tiedotetaan 

huoltajia. Toistuvien rikkeiden tai vakavien rikkomusten kohdalla voidaan oppilaalle määrätä jälki-istuntoa tai käyt-

tää muita perusopetuslain mukaisia kurinpidollisia keinoja, joita ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta 

erottaminen.  

Oppilaita ja huoltajia sekä tarvittaessa muita yhteistyötahoja tiedotetaan koulun järjestyssäännöistä, rangaistus-

käytännöistä sekä kurinpitoa käsittelevästä lainsäädännöstä aina lukuvuoden alussa. Luokanopettajat ja -ohjaajat 

vastaavat tiedottamisesta oman opetusryhmänsä ja oppilaiden huoltajien osalta. Koulun järjestyssäännöt ja ran-

gaistuskäytännöt löytyvät myös koulun kotisivuilta. 

Kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttöä ja näiden toteutumista arvioidaan oppilaiden luokkatun-

tien kokouksissa, vanhempainilloissa sekä henkilökunnan kokouksissa.  

 

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  

Topeliuksen koulun kuvaus opintojen aikaisesta arvioinnista: 

Topeliuksen koulussa oppimista arvioidaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu opintojen aikaisiin suorituksiin ja 

työskentelyprosessiin. Oppilaille esitellään kunkin oppimiskokonaisuuden tavoitteet. Työtapoja ja arviointiperiaat-

teita voidaan tarkentaa opittava kokonaisuus kerrallaan. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan arvioimaan omaa op-

pimistaan ja työskentelytaitojaan. Tavoitteena on oppilaan itse- ja vertaisarviointitaitojen jatkuva kehittyminen. 

Oppilaan kanssa käydään lukuvuoden aikana arviointikeskusteluja. Keskustelussa huomioidaan oppilaan ikä- ja ke-

hitystaso. Keskustelun pohjana käytetään kirjallista itsearviointimateriaalia. Vertaisarviointia toteutetaan monipuo-

lisesti esimerkiksi keskustelemalla, tekemällä toiminnallisia arviointitehtäviä tai käyttämällä erilaisia kirjallisia arvi-

ointimateriaaleja.  Näitä toimintatapoja voidaan toteuttaa koko opetusryhmän kanssa tai pienryhmissä.  

Yllä kuvattuja arviointimenetelmiä pyritään kehittämään jatkuvasti. Huomioon otetaan erityisesti oppilaiden näke-

mykset (esim. luokkatuntien yhteydessä nousseet ehdotukset). 

 

6.5 Käyttäytymisen arviointi 

Topeliuksen koulun kuvaus käyttäytymisen arvioinnista: 



 

Käytös ja sääntöjen nou-

dattaminen 

 

        Yhteistyö 

 

             Vastuu 

 

Toisten huomioon otta-

minen 

 

 

Erinomainen 10 

 

 

 käyttäytyy esimerkillisen ys-
tävällisesti ja kohteliaasti 

 on aktiivinen ja oma-aloittei-
nen 

 noudattaa koulun sääntöjä 

 toimii rehellisesti ja luotetta-
vasti 

 suhtautuu myönteisesti kou-
lutyöhön  

 

 

 luo ja edistää 
luokan myön-
teistä ilmapii-
riä 

 tekee hyvää 
yhteistyötä jo-
kaisen kanssa 

 osaa edistää 
luokan työrau-
haa 

 

 kantaa aina vastuuta 
itsestään, muista ja 
ympäristöstä 

 käy säännöllisesti kou-
lua 

 suoriutuu koulunkäyn-
nistä ilman  kurinpito-
toimia 

 

 

 auttaa, kannustaa ja tukee 
muita 

 ottaa toiset hyvin huomioon 
säännöllisesti 
 

 

 

Kiitettävä 9 

 

 

 käyttäytyy ystävällisesti ja 
kohteliaasti 

 toimii oma-aloitteisesti 

 noudattaa koulun sääntöjä 

 toimii rehellisesti ja luotetta-
vasti 

 suhtautuu myönteisesti kou-
lutyöhön  

 

 tekee hyvää yh-
teistyötä jokaisen 
kanssa  

 osaa edistää luo-
kan työrauhaa 

 

 

 kantaa useimmiten 
vastuuta itsestään, 
muista ja ympäristöstä 

 käy säännöllisesti kou-
lua 

 

 

 auttaa, kannustaa ja tukee 
muita 

 ottaa toiset huomioon 

 

 

 

Hyvä 8 

 

 

 käyttäytyy pääsääntöisesti 
asiallisesti ja vastuuntuntoi-
sesti 

 ymmärtää sekä noudattaa 
koulun sääntöjä ja ohjeita 

 toimii rehellisesti ja luotetta-
vasti 

 suhtautuu myönteisesti kou-
lutyöhön  

 

 pystyy yhteistyö-
hön useimpien op-
pilaiden kanssa 

 kykenee omalta 
osaltaan anta-
maan työrauhan 
ryhmälle 

 

 

 kantaa vastuuta itses-
tään, muista ja ympä-
ristöstä 

 on ojennettavissa huo-
mautuksin 

 käy säännöllisesti kou-
lua 

 

 ottaa toiset huomioon 

 auttaa muita 

 ei häiritse muiden työskente-
lyä 

 

 

Tyydyttävä 7 



 
 
 

 

 

 käyttäytyy toisinaan epäasi-
allisesti ja häiritsevästi 

 rikkoo toisinaan koulun 
sääntöjä  

 käyttää välillä sopimatonta 
kieltä 

 suhtautuu välillä välinpitä-
mättömästi koulutyöhön  

   

 

 

 

 yhteistyössä on 
välillä ongelmia 
muiden oppilaiden 
kanssa 

 häiritsee toisinaan 
ryhmän oppimista 

 

 kantaa jonkin verran 
vastuuta itsestään, 
muista ja ympäristöstä 

 käy säännöllisesti kou-
lua 

 tarvitsee jonkin verran 
ohjausta toimintansa 
tueksi 

 

 puuttuu toisten työhön   

 sotkeutuu toisten asioihin 

 on mukana kiusaamistilan-
teissa 

 tönii, nahistelee, ottaa luvatta 
toisen tavaroita 

 kielteinen asenne koulutove-
reita ja/tai  koulun henkilökun-
taa kohtaan 

 

Kohtalainen 6 

 

 

 käyttäytyy epäasiallisesti ja 
häiritsevästi 

 rikkoo usein koulun sään-
töjä  

 käyttää sopimatonta kieltä  

 suhtautuu usein kielteisesti 
koulutyöhön 

 

 

 yhteistyö muiden 
oppilaiden kanssa 
usein hankalaa 

 häiritsee usein 
koko ryhmän oppi-
mista 

 

 kantaa vähän vastuuta 
tekemisistään 

 on huolehtimatta  

 tarvitsee paljon oh-
jausta toimintansa tu-
eksi 

 useita rangaistuksia 

 luvattomia poissaoloja 

 

 usein kielteinen asenne kou-
lutovereita ja/tai  koulun hen-
kilökuntaa kohtaan 

 häiritsee muiden oppimista 

 on mukana kiusaamistilan-
teissa kiusaajana 

 saa toistuvasti ohjeita käyt-
täytymiseen 

 

 

Välttävä 5 

 

 

 ei noudata sääntöjä ja käyt-
täytyy omavaltaisesti 

 käyttää usein epäasiallista 
kieltä 

 

 

 

 ei kykene tai ei 
suostu yhteistyö-
hön  

 häiritsee toistu-
vasti koko ryhmän 
oppimista  

 

 

 tarvitsee toistuvasti oh-
jausta toimintansa tu-
eksi 

 rangaistuksia ja luvat-
tomia poissaoloja on 
erityisen paljon 

 

 

 käyttäytyy aggressiivisesti 

 vaikeuksia tulla toimeen mui-
den kanssa 

 saa toistuvasti ohjeita käyt-
täytymiseen 

 

 

Hylätty 4 

 

 oppilas ei sovellu yleisope-
tuksen kouluyhteisöön 

 

   



6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan  

Topeliuksen koulun kuvaus opinnoissa etenemisestä perusopetuksen aikana: 

Mikäli oppilas on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan, hänelle tarjotaan tukiopetusta, osa-aikaista 

erityisopetusta ja/tai ohjausta opintoihinsa. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on 

vaarassa tulla hylätyksi, keskustellaan asiasta hyvissä ajoin oppilaan ja huoltajan kanssa ja sovitaan toimenpiteistä 

oppimisen tukemiseksi. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisin ja hänelle sopivin kei-

noin. Koe voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee 

osoittamaan osaamisensa. 

 

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 

Topeliuksen koulun kuvaukset koulun valinnaisaineiden arvioinnista: 

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

koulussa 8.-9. luokille tarjottavat vähintään kahden vuosiviikkotunnin kestoiset valinnaisaineet arvioidaan nume-

roin 4-10. Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty. Mi-

käli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen syventäviksi opinnoiksi, sen suori-

tus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Syventävä valinnaisaine voi myös korottaa yhteisenä oppiaineena 

opetetun, jo päättyneen oppiaineen arvosanaa päättötodistuksessa. 

 

6.11.3 Välitodistus 

Topeliuksen koulun kuvaus väliarvioinnin ajankohdasta ja muodosta  

Topeliuksen koulussa annetaan välitodistus syyslukukauden päätteeksi. Opettajat käyvät oppilaiden kanssa vähin-
tään kerran lukuvuodessa arviointikeskustelun, jota ei dokumentoida erikseen. 

Vuosiluokkien 4-8 väli- ja lukuvuositodistuksissa on numeerinen arviointi. 
 

 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

Topeliuksen koulun kuvaus huoltajien tiedottamisesta poissaoloihin liittyvistä käytänteistä: 

Poissaoloihin liittyvistä käytänteistä tiedotetaan vanhempainilloissa sekä koulun kotisivuilla. 

 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Topeliuksen koulun tiedonsiirtokäytäntö: 

Topeliuksen koulussa tiedonsiirrosta vastaa rehtori ja koulusihteeri. 

 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

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

sesti sekä kotien kanssa tehtävästä yhteistyön muodoista ja periaatteista: 



Huoltajia tiedotetaan (esimerkiksi vanhempainilloissa ja -tapaamisissa) koulussa annettavista tuen muodoista.  

Tuen tarpeen ilmetessä huoltaja kutsutaan kouluun keskustelemaan erilaisista oppilaan tukemisen vaihtoehdoista. 

Opettaja, oppilas ja huoltaja laativat yhdessä suunnitelman tuen antamisen tavoista sekä sopivat tuen aikana an-

nettavan yhteistyön ja viestinnän muodoista. 

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

Topeliuksen koulun oppimissuunnitelman lukitsemis- ja arviointikäytäntö: 

Topeliuksen koulussa oppimissuunnitelman lukitsee rehtori tai apulaisrehtori. Asiakirjan lukitsija vastaa myös asia-

kirjan arkistoinnista.  

 

7.4 Erityinen tuki  

Topeliuksen koulun kuvaukset yleisopetuksen yhteistyöluokan määräytymisestä sekä yhteistyön yleisistä peri-

aatteista: 

Topeliuksen koulun pienluokat toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden yleisopetuksen ryhmien kanssa, ja pienluokan 

oppilaita pyritään integroimaan yleisopetuksen ryhmiin hänelle sopivissa aineissa. 

Pienluokan oppilaalle nimetään lukuvuosittain hänelle sopivin yleisopetuksen yhteistyöryhmä, jossa opetus tapah-

tuu. Erityisluokanopettaja ja aineenopettaja suunnittelevat opetukseen liittyvät järjestelyt yhteistyössä oppilaan 

tarpeet ja kyvyt huomioon ottaen.  

Opetukseen liittyvät toimenpiteet suunnitellaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Erityisluo-

kanopettaja kirjaa suunnitelman opetusjärjestelyistä oppilaan pedagogiseen asiakirjaan. Oppilaan edistymistä seu-

rataan jatkuvasti ja muutoksia suunnitelmaan tehdään tarpeen mukaan. 

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Topeliuksen koulun käytäntö HOJKSin lukitsemisessa: 

Topeliuksen koulussa HOJKSin lukitsee rehtori tai apulaisrehtori. Asiakirjan lukitsija vastaa myös asiakirjan arkis-

toinnista. 

 

7.5.1 Tukiopetus 

Topeliuksen koulun kuvaukset tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja maahanmuuttajien tuetun opetuksen 

toimintamalleista, työnjaosta ja yhteistyöstä: 

Topeliuksen koulussa oppilaalle tarjotaan tukiopetusta, jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tar-

vitsee lyhytaikaista tukea oppimisessaan. Tukiopetus voi olla myös ennakoivaa. Aloite tukiopetukseen voi tulla opet-

tajalta, oppilaalta tai huoltajalta.   

Omakielistä opetusta ja maahanmuuttajien tuettua opetusta voidaan antaa samanaikais-, pienryhmä- tai yksilö-
opetuksena. Maahanmuuttajien tuettua opetusta voi antaa kuka tahansa koulun opettaja.  



Kaikki oppilaat, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia, voivat saada opetusta 
myös äidinkielessään (MAI). Koulu tiedottaa omakielisen ja maahanmuuttajille tuetun opetuksen mahdollisuudesta 
oppilaille ja huoltajille.   

 

 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

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

Topeliuksen koulussa erityisopettajat seuraavat oppilaiden koulunkäyntiä sekä tekevät luokille ja yksittäisille oppi-
laille kartoituksia tuen tarpeista Turussa sovitun yhteisen toimintamallin mukaan erityisopetuksen lisäksi. Erityis-
opetus tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivän aikana kolmiportaisen mallin mukaisesti. Erityisopetus voi tapahtua 
myös samanaikaisopetuksena.  

1.-2. luokan oppilaiden on mahdollista saada puheopetusta lievien artikulaatiovirheiden korjaamiseen. 

 

8.4. Oppilashuoltosuunnitelmat 

Topeliuksen koulun koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) 

 yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään (KOR) kuuluvat rehtori ja/tai apulaisrehtori, oppilashuoltohenkilöstöä, 
opinto-ohjaaja, opettajajäsen ala- ja yläkoulusta sekä erityisopettajajäsen vuorovuosina ala- tai yläkoulusta 

 KOR kokoontuu noin kerran kuukaudessa 

 KOR kutsuu oppilaskunnan, vanhempainyhdistyksen, esiopetuksen ja eri järjestöjen edustajia kokoukseen 
tarvittaessa 

 KOR on aktiivisesti yhteydessä huoltajiin tiedottaen Wilmassa koulun tapahtumista, valmistaen vanhempai-
niltojen esityslistoja ja osallistuen vanhempainyhdistyksen kokouksiin 

 KOR järjestää vähintään kerran vuodessa yhteisöllisyyttä lisääviä koulupäiviä 

 KOR toteuttaa oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle koulun toimintaa koskevan arvioinnin sekä arvioi tar-
peellisiksi katsomia hyvinvointikyselyjä 

 



 
 

KUVIO 1 Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän (KOR) työskentelyn ohjeellinen vuosikello 

 

TOPELIUKSEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtu-

missa. 

Oikeus turvalliseen koulupäivään 
Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä – oppilailla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla – on oikeus saada tehdä omaa 

työtään turvallisissa olosuhteissa. Ketään ei saa vahingoittaa henkisesti eikä ruumiillisesti. Jokainen saa toimia 

omana itsenään ja jokaisen tulee kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä. 

 

Oikeus häiriöttömään työympäristöön 
Oppiminen, kasvaminen ja työnteko onnistuu vain ympäristössä, jossa ei ole melua ja häirintää. 

 

Hyvä käytös on osa aikuiseksi kasvamista ja aikuisuutta 
Hyvä käytös on toisen ihmisen huomionottamista. Se tarkoittaa esim. tervehtimistä ja toisen kuuntelemista. Ys-

tävällisessä ja kohteliaassa ilmapiirissä jokainen tuntee olevansa joukon jäsen. 

 

Jokaisella on vastuu yhteisestä omaisuudesta ja koulun siisteydestä, eikä kenelläkään ole oikeus koskea ilman 
lupaa toisen omaisuuteen. 

 

Koulutilat ja opetusvälineet pidetään siistinä ja kunnossa. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan, mikäli niitä on 

turmeltu. Jokaisen kouluyhteisön tulee voida luottaa siihen, ettei hänen omaisuuttaan oteta tai vahingoiteta. 

PAINOPISTEIDEN
/TEEMOJEN 

SUUNNITTELU JA 
TOTEUTTAMINEN

ARVIOINTI:                                                 
-KiVa -koulu,              

- terveykyselyt                            
- koulun 

itsearviointi                         

SEURANTATIEDON 
HYÖDYNTÄMINEN 

JA SEURAAVAN 
VUODEN 

PAINOPISTEIDEN 
LÖYTÄMINEN

TIEDOTTAMINEN 

ARVIOINTI:                  
- yhteisvalinnan 
toteutuminen

PAINOPISTEIDEN
/TEEMOJEN 

SUUNNITTELU JA 
TOTEUTTAMINEN

Elokuu 
Toukokuu 

Joulukuu 

Marras-

kuu 

Lokakuu 

Syyskuu 

Helmikuu 

Tammikuu-

kuu 

Maaliskuu 

Huhtikuu 



 

Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppi-

laan tahallaan tai huolimattomuudellaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan 

(POL 35 §). Tehtävä suoritetaan välitunnin aikana tai oppituntien jälkeen, jolloin huoltajia tiedotetaan asiasta. 

 

Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta on tehnyt jotakin, laiminlyö-

nyt hänelle kuuluvan tehtävän ja näin aiheuttanut vahingon (POL 47A §). 

 

Kaikkia yhdessä olemiseen liittyviä sääntöjä ja kieltoja ei voida järjestyssääntöihin kirjata, joten jokaisen tulee 

osata käyttää tervettä harkintaa, toimia koulun sääntöjen hengessä ja ilmoittaa aikuiselle havaitsemistaan rik-

keistä. 

 

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

 huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian, viimeistään toisen pois-

saolopäivän aikana luokanopettajalle tai luokanvalvojalle 

 ensisijaisesti poissaolot ilmoitetaan Wilman avulla 

 opettajat kirjaavat poissaolot Wilmaan, josta huoltaja tarkistaa ja hyväksyy poissaolot omilla tunnuksillaan 

 etukäteen tiedossa olevat poissaolot anotaan seuraavasti: 

- yli 3 päivän pituiset myöntää rehtori 

- 1-3 päivän pituiset myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja 

 jos opettajat huomaavat, että oppilaalle kertyy luvattomia tai huolta aiheuttavia poissaoloja, opettaja ottaa 

yhteyttä huoltajaan ja tarvittaessa koulu kutsuu huoltajat keskustelemaan poissaoloista 

 jos oppilaan poissaoloihin ei tule muutosta, luokanopettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä kuraattoriin, 

joka jatkaa asian hoitamista 

 
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 

 

 Terveys ja hyvinvointi –aihe on keskeinen sisältöalue useissa oppiaineissa 

 aihetta on mahdollista käsitellä erilaisten teemapäivien kautta, vanhempainilloissa yms. 

 KOR suunnittelee ja koordinoi ehkäisemiseen liittyviä teemapäiviä 

 oppilas, joka on jäänyt kiinni tupakkatuotteiden, alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä, otetaan kasvatus-
keskusteluun (enimmillään 2 h), joka kirjataan ja ilmoitetaan huoltajalle 

 kasvatuskeskustelun pitää se opettaja, joka on tapahtuman nähnyt 

 oppilaalle voidaan määrätä myös jälki-istunto 

 toistuvista sääntöjen rikkomisesta neuvotellaan huoltajien jatkotoimenpiteistä 

 kielletyt aineet ja esineet toimitetaan rehtorille, joka ilmoittaa asiasta huoltajalle ja poliisille 
 
Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

 
Koulun turvallisuussuunnitelmassa on kuvaus koulukuljetusta odottavien oppilaiden  

 valvonnan järjestämisestä 
 odotuspaikoista/koulualueen liikennejärjestelyistä 
 muusta turvallisuuteen liittyvästä 

 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
 
Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
 

 opettajat ja muu henkilökunta valvovat ja puuttuvat välittömästi koulupäivän aikana tapahtuviin väkivalta-, 
kiusaamis- ja häirintätapauksiin 



 etä-, välitunnit ja teemapäivät yms. hoidetaan valvontavuorojen ja -listojen mukaisesti  

 opettajat tai rehtori ilmoittavat huoltajille koulussa tai koulumatkalla tietoonsa tulleista häirinnästä, kiusaa-
misesta ja väkivallasta 

 KOR järjestää vähintään kerran vuodessa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä koulupäiviä 

 koulussa on käytössä Kiusaamista vastustava, KiVa-koulu toimintaohjelma, jossa 1., 4. ja 7. luokkien oppi-
laat osallistuvat kiusaamista ehkäiseviin oppitunteihin tai teemapäiviin ja pelaavat tietokonepeliä tai pääse-
vät mukaan virtuaaliseen oppimisympäristöön edistäen näin ryhmähenkeä  

 kiusaamistapauksen tultua ilmi KiVa- tiimin jäsenet selvittävät tapausta asianomaisten oppilaiden kanssa. 
KiVa-tiimi on yhteydessä huoltajille tapauksen lopussa 

 järjestyssääntöjen ja Kiva-koulu toimintaohjelman merkitys ja sisältö selvitetään oppilaille oppitunneilla tai 
teemapäivissä ja huoltajille vanhempainilloissa lukukauden alussa ja tarvittaessa lukukauden aikana  

 oppilaskunta ja vanhempainyhdistys voi tehdä aiheeseen aloitteita yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään 
(KOR) 

 huoltajien on hyvä olla yhteydessä koulun opettajiin, jos huomaavat/kuulevat kiusaamiseen liittyviä asioita. 
 

 
Yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 

 

 mikäli oppilasta on pahoinpidelty koulupäivän aikana, koulu tekee asiasta rikosilmoituksen 

 myös huoltajilla on oikeus päättää asianomistajana rikosilmoituksen tekemisestä 

 toimenpiteet kirjataan oppilashuoltokertomukseen 
 
 

Suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille  
 

 järjestyssääntöjen ja Kiva-koulu toimintaohjelman merkitys ja sisältö sekä yhteistyö viranomaisten kanssa 
selvitetään henkilökunnalle ja oppilaille oppitunneilla tai teemapäivissä ja huoltajille vanhempainilloissa 
lukukauden alussa ja tarvittaessa lukukauden aikana  

 suunnitelma on luettavissa koulun kotisivuilla lukuvuositiedotteessa 
 

 
Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi 

                 

 suunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuosittain opettajakokouksissa ja KOR:ssä tai kyselyin 

 suunnitelman mahdollisesta päivittämisestä vastaavat rehtori ja turvallisuusvastaava 
 
 
Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

 Topeliuksen koululla on erillinen kriisi- ja turvallisuussuunnitelma liitteineen. 
 

 
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa  
 

 oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajat osallistuvat tarvittaessa yhteisöllisen oppilashuoltoryh-
män (KOR) kokoukseen ja toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin 

 oppilaskunta ja vanhempainyhdistys osallistuvat erilaisten painopisteiden ja teemojen suunnitteluun, to-
teuttamiseen ja arvioimiseen vuosittaisten suunnitelmien mukaisesti 

 KOR on yhteistyöelin, jonne voi tehdä aloitteita 

 koulun yhteisöllisen (KOR) ja yksilöllisen (MAR) oppilashuollon toimintaa ja saatavuutta arvioidaan 

 koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmä (KOR) on tarvittaessa yhteydessä myös muiden järjestöjen edusta-
jiin 

 nivelvaiheyhteistyöstä esiopetuksen ja alakoulun välillä vastaa erityisopettaja ja koulupsykologi tiedottaen 
rehtoria 

 oppilaiden siirtyessä Topeliuksen alakoulusta yläkouluun tarvittava opetusta koskeva tiedonsiirto toteute-
taan 

 
 



Oppilashuoltosuunnitelman toteutumisen arviointi  

 oppilashuoltosuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain  

 yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa arvioinnista, tiedottamisesta ja seurantatietojen hyödyntä-
misestä 

 arviointi pitää sisällään esim. 
o yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa  
o käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ja tarve           
o koulun toimintakulttuuri, työrauha ja ilmapiiri 

 

 

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus 

Topeliuksen koulun ranskan kieliluokkien opetussuunnitelma 

Ranskan kaksikielisen opetuksen kohdekielen ja koulun opetuskielen tuntijako noudattaa Turun kaupungin tuntija-

koa lukuun ottamatta ranskan kielen oppitunteja: vuosiluokilla 8 ja 9 yksi vuosiviikkotunti valinnaisaineita korvau-

tuu A1-kielen tunneilla (ranska). A1-ranskaa opiskellaan näin ollen seuraavasti: 7. lk 2vvh, 8. lk 2+1 vvh ja 9. lk 3 +1 

vvh. 

Vuosikuokilla 7-9 äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta, A2-kieltä (englanti), B1-kieltä (ruotsi), taide- ja taitoaineita 

sekä valinnaisaineita opetetaan suomeksi. Kaikkia muita oppiaineita opetetaan mahdollisuuksien mukaan rans-

kaksi. Näiden muiden oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat yhtenevät Turun kaupungin opetussuunnitelmassa 

kuvattujen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Kohdekielen käyttö ja määrä vaihtelevat riippuen opiskeltavasta asiasta 

ja luokka-asteesta. 

Oppiaineiden ranskan kielelliset tavoitteet on kuvattu taulukoissa 1 ja 2 ja ovat sovellettavissa kaikkiin oppiaineisiin. 

Kielelliset tavoitteet vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoa soveltuvin osin. Luokkakieli kaksi-

kielisessä opetuksessa on ranska ja opetus perustuu CLIL-menetelmään (Content Language Integrated Learning).  

Kaksikielisessä opetuksessa seurataan ranskan A1-kielen koulukohtaisesti määriteltyjä tavoitteita ja sisältöalueita 

kuitenkin siten, että oppilas saavuttaa 9. luokan päätteeksi eurooppalaisen viitekehyksen B1 -tason mukaisen kieli-

taidon kaikilla osa-alueilla. Oppilas ymmärtää myös kieliopillista terminologiaa ranskaksi ja pystyy keskustelemaan 

siitä. Oppilas valmistautuu myös suorittamaan Ranskan opetusministeriön sertifioimat kansainvälisesti tunnustetut 

DELF-kielitutkinnot (Diplôme d’Etudes en Langue Française) seuraavilla luokka-asteilla: 

DELF A2 7. luokka 

DELF B1 9. luokka 

 

Taulukko 1. Kielelliset tavoitteet 

Tavoitteet 7.-9. luokka 

 

Kuullun ymmärtäminen  

 

Pystyy seuraamaan opettajien ja luokkatovereiden pitämiä selkeitä esityksiä, selityksiä 

ja keskusteluja.  

 

Ymmärtää yleiskielellä annettuja ohjeita. 



 

Ymmärtää selkeää argumentointia ja perusteluja (esimerkiksi historiallisista ja yhteis-

kunnallisista kysymyksistä tai siitä, miten jotain todistetaan matematiikassa). 

 

Ymmärtää pääasiat selkeistä, hitaista ja yleiskielisistä tallenteista, jotka käsittelevät 

oppiaineeseen liittyviä kysymyksiä. 

 

Puhuminen 

 

Pystyy välittämään tietoa ja kuvailemaan lyhyesti tapahtumia, havaintoja ja proses-

seja. 

 

Osaa kuvailla selkeästi ajatuksenkulkuaan tehtävää ratkaistessaan.  

 

Pystyy esittämään lyhyen yhteenvedon ryhmätyöstä.  

 

Pystyy perustelemaan mielipiteensä ja vertailemaan eri vaihtoehtoja. 

 

Pystyy useimmissa tilanteissa tekemään itsensä ymmärretyksi ja osallistumaan suu-

rimpaan osaan keskusteluista, jos toiset puhuvat yleiskielellä ja selkeästi.  

 

Pystyy pitämään selkeän, ennalta valmistellun esityksen oppiaineeseen liittyvästä ai-

heesta tai puhumaan jostain aiheesta ja vastaamaan selkeisiin kysymyksiin edellyt-

täen, että voi pyytää toistoa. 

 

Taulukko 2. Kielelliset tavoitteet 

Tavoitteet 7.-9. luokka 

 

Lukeminen 

 

Ymmärtää pääasiat yksinkertaista asiatietoa käsittelevistä teksteistä silloin, kun teks-

tien rakenne on selkeä ja aihe tuttu sekä selkeästi kirjoitetuista, argumentoivista oppi-

materiaaleista.  

 

Pystyy päättelemään tuntemattomien sanojen ja lauseiden merkityksen tutusta asia-

yhteydestä. 

 

Ymmärtää oppimateriaalissa olevia selkeästi kirjoitettuja, yksinkertaisia ohjeita ja teh-

täviä. 

 



Pystyy silmäilemään läpi pidempiä, selkeästi jäsentyneitä tekstejä tietynlaisen, olen-

naisen tiedon paikallistamiseksi. 

 

Kirjoittaminen 

 

Pystyy välittämään tietoa ja kuvailemaan lyhyesti tapahtumia, havaintoja ja proses-

seja. 

 

Osaa kuvailla selkeästi ajatuksenkulkuaan tehtävää ratkaistessaan. 

 

Pystyy ilmaisemaan selkeästi mielipiteensä ja perustelemaan sen. 

 

Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen tiivistelmän selkeän asiatekstin pohjalta. 

 

Pystyy selkeästi vertailemaan ja asettamaan vastakkain eri vaihtoehtoja. 

 

 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

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

ja arvioinnista: 

LUOKAT 3-6 

Topeliuksen koulussa tarjotaan Turun perusopetuksen tuntijaon mukaisesti 3. luokalla valinnaisina taide- ja 
taitoaineiden tunteina musiikkia ja kuvataidetta yksi vuosiviikkotunti kumpaakin.  

Valinnaisten musiikin ja kuvataiteen tuntien tavoitteet ja sisällöt ovat opetussuunnitelmassa määriteltyjen 3. luokan 
tavoitteiden ja sisältöjen mukaiset. 3. luokan taide- ja taitoaineiden valinnaisilla tunneilla syvennetään vuosiluokalle 
asetettujen tavoitteiden ja sisältöjen osaamista. 

Valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit ovat osa yhteisenä oppiaineena opetettavan aineen opetusta ja 
ne arvioidaan osana tätä opetusta. Niistä ei tule erillistä arviota todistukseen. 

 

LUOKAT 7-9 

Topeliuksen koulussa tarjotaan Turun perusopetuksen tuntijaon mukaisesti valinnaisia taide- ja taitoaineiden 

tunteja kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntia kummallakin luokka-asteella. Valinnat 

tehdään vuosittain 7. ja 8. luokalla.  

Valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit ovat osa yhteisenä oppiaineena opetettavan aineen opetusta ja ne arvioi-
daan osana tätä opetusta. Valinnaisista tunneista ei tule erillistä arviota todistuksiin. Topeliuksen koulussa kaikki 
tarjottavat taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit voivat korottaa tai laskea päättöarvioinnissa yhteisen oppiai-
neen arvosanaa. 
 
Valinnaisten taide- ja taitoaineiden tuntien sisällöt ja vuosiviikkotuntimäärä on ilmoitettu tämän dokumentin lo-
pussa (Liite 5). 
 
 



12.2 Valinnaiset aineet 

Topeliuksen koulun kuvaukset koulukohtaisista valinnaisista aineista: 

LUOKAT 3-6 

Topeliuksen koulun 4.-6. luokkien oppilaille tarjotaan kullakin vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti mahdollisesti 

vuosittain vaihtuvia koulukohtaisia valinnaisaineita. Valinnaisaineet kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa 

vuosittain. Samoja valinnaisaineita voidaan tarjota näillä kaikilla kolmella vuosiluokalla. 

Valinnaisten aineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.  

Valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti ”hyväksytty” / ”hylätty”. Mikäli sanallisesti arvioitu yhden vuosiviikkotun-
nin valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen 
oppiaineen arvosanaa 
 

LUOKAT 7-9 

Topeliuksen koulun 8.-9. luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisesti vuosittain vaihtuvia koulukohtaisia 

valinnaisaineita. Valinnaisaineet kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa vuosittain.  

Vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle 3vvh/luokka-aste. Oppilas 

valitsee yhden 2vvh sekä yhden 1vvh valinnaisen aineen kulloinkin tarjolla olevista valinnaisaineista. Valinta 

tehdään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.  

A1-ranskan lukijat valitsevat valinnaisia aineita kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla 2vvh/luokka-aste, koska 

molemmilla luokka-asteilla yksi valinnaisaineista korvautuu A1-kielen tunneilla.  

Topeliuksen koulussa tarjottavat valinnaisaineet, niiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi kuvataan 

lukuvuosisuunnitelmassa. 

Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti ”hyväksytty” / ”hylätty”. Mikäli sa-
nallisesti arvioitu yhden vuosiviikkotunnin valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opin-
noiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärä 
arvioidaan numeroin. 
 

 

  



Liite 1. Topeliuksen koulun ohjaussuunnitelma 

 

OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 1-2: KOULULAISEKSI KASVAMINEN 

Ohjaustyön tavoitteet  

- edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä  
- tukea vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista  
- antaa ohjausta tavoitteiden asettamisessa  
- antaa kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen 

taidot vahvistuvat  
- valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen 

muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä  
- ohjata vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen  
- kannustaa osallisuuteen omassa lähiympäristössään 

 
Järjestämisen rakenteet ja toimintatavat  
Luokkien 1-2 ohjauksessa korostetaan siirtymävaiheen yhteistyötä ja tiedon siirtoa esikoulusta kouluun. Luokan-

opettaja perehdyttää oppilaat uuteen kouluympäristöön, koulun käytänteisiin ja uuteen opiskeluympäristöön. 

Opiskelutaitojen ohjaamisessa keskitytään koulunkäyntitaitojen oppimiseen, oppilaan oman vastuun kasvattami-

seen sekä kasvuun ryhmän jäsenenä. Oppilaita ohjataan myös asettamaan tavoitteita sekä itse- ja vertaisarviointiin. 

 
Työn- ja vastuunjako   
Koulun opettajat, koulunkäynninohjaajat sekä muu henkilöstö osallistuvat ohjaustoimintaan. Oppimaan oppimisen 
valmiuksien kehittämisessä ja opiskelun ohjauksessa vastuu on pääosin luokan opettajalla.  
    
Monialaiset verkostot    

Ohjauksellista yhteistyötä tehdään esim. iltapäiväkerhotoiminnan sekä mahdollisuuksien mukaan vanhempainyh-

distyksen kanssa. 

 
Kodin ja koulun ohjausyhteistyö   
Tuleville 1. luokkalaisille järjestetään keväällä kouluun tutustumispäivä, ja samaan aikaan huoltajille on oma tilai-
suus, jonka tavoitteena on ohjata kouluun valmistautumista. 
 
Ensimmäisen luokan syksyllä opettaja tapaa oppilaan ja huoltajan kehityskeskustelussa. Ohjauksellisena tavoit-
teena on sujuvan koulun aloituksen turvaaminen. Toisen luokan aikana oppilaan ja huoltajan kanssa käytävissä ar-
viointi- ja kehityskeskusteluissa tuetaan oppilaan siirtymistä kolmannelle luokalle.  
 
Wilman kautta huoltajille tiedotetaan oppilaan opiskeluun- ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista sekä tehdään oh-

jausyhteistyötä. Opettajat tapaavat oppilaita ja huoltajia esim. oppilaan tarvitseman tuen tasoa määritettäessä. 

Vanhempainyhdistys tukee oppilaiden huoltajien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja osallistuu koulun tapahtumiin.   

 

Koulun työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt 
Työelämäyhteistyö vuosiluokilla 1-2 liittyy erilaisten ammattien esittelyyn. Oppilaiden huoltajia voidaan kutsua kou-

luun kertomaan omista ammateistaan. Oppilaiden kanssa voidaan toteuttaa esimerkiksi Nuori yrittäjyys -polun 

Minä + sinä = me -ohjelmaa, jossa tuetaan leikinomaisin keinoin oppilaiden myönteistä minäkuvan kehittymistä, 

vastuuntuntoa sekä yhteistyökykyä. Oppilaslähtöinen työtapa rohkaisee oppilaita toteuttamaan itseään aktiivisesti 

omien erityisominaisuuksien mukaan. Ohjelma kannustaa etsimään ja oppimaan asioita omasta itsestä ja toisista. 

Yhdessä tehdään ongelmaratkaisuja ja luovuutta vaativia tehtäviä, joiden avulla oppilaat oppivat ymmärtämään 

yhteistyön ja erilaisten taitojen merkityksen. Näin oppilaat tiedostavat oman ainutlaatuisuutensa ja oppivat kunni-

oittamaan toisten taitoja.  

 
 
 

 



OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 3-6: OPPIJANA KEHITTYMINEN 

Ohjaustyön tavoitteet  

- tukea oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä 

- vahvistaa oppilaiden kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista 

- edistää oppilaiden oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä 

- auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumi-

sen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä 

- auttaa oppilaita tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen so-

veltuvia opiskelumenetelmiä 

- tukea sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä 

- tukea oppilaita kehittämään elämässä tarvittavia taitoja 

- tukea oppilaita vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana 

- ohjata oppilaita tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja 

- tukea oppilaita ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja 

lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana 

- tarjota mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä 

- edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä 

- edistää oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.  

 

Järjestämisen rakenteet ja toimintatavat  
Oppilaan opiskelu muuttuu 2.-3. luokkien siirtymävaiheessa uusien oppiaineiden ja kasvavan tuntimäärän myötä. 

Luokanopettaja toimii tämän muutoksen ohjaajana ja tukee oppilasta tarpeen mukaan. Luokanopettaja kannustaa 

oppilasta yhä enenevässä määrin ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan ja valinnoistaan. Luokanopettajan 

tehtäviin kuuluvat myös oppiaineiden tavoitteisiin, sisältöihin ja arvioinnin tuntemukseen perehdyttäminen, oppi-

aineiden arviointiperusteiden selventäminen sekä oppimaan oppimiseen ja itsearviointiin ohjaaminen. Lisäksi opet-

taja auttaa ja tukee oppilasta toimivien opiskelustrategioiden ja tiedonhallintataitojen tunnistamisessa ja kehittä-

misessä. 

 

Ohjauksella tuetaan niin ikään oppilaan osallisuutta luokka- ja kouluyhteisössä ja ohjataan oppilasta omalla toimin-

nallaan edistämään yhteisön hyvinvointia ja ryhmässä toimimisen taitoja.   

 
 
Työn- ja vastuunjako   
Kaikki koulun opettajat, koulunkäynninohjaajat sekä muu henkilöstö osallistuvat ohjaustoimintaan. Luokan opetta-
jalla on pääasiallinen vastuu oppimaan oppimisen valmiuksien kehittämisessä ja opiskelun ohjauksessa.  
 
Monialaiset verkostot    

Ohjauksellista yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan muun muassa vanhempainyhdistyksen ja kolmannen 

sektorin kanssa. 

 

Kodin ja koulun ohjausyhteistyö   
Huoltajille tiedotetaan kolmannen luokan alkaessa opiskelun muutoksista ja sen tavoitteista. Huoltajille annetaan 

tietoa myös valinnoista ja uusien oppiaineiden opiskelusta. Tiedotus huoltajille tapahtuu pääsääntöisesti vanhem-

paintapaamisten, vanhempainiltojen ja Wilman välityksellä. Oppilaan hyvinvointia seuraa myös koulun oppilashuol-

tohenkilöstö, jonka jäsenelle luokan- tai aineenopettaja voi esittää huolenaiheensa.  

 
 
Koulun työelämäyhteistyö ja työelämään tutustumisen järjestelyt 
Työelämäyhteistyö vuosiluokilla 3-6 voi sisältää luokan vierailuja eri työpaikoille. Luokkaan voidaan kutsua myös 

jonkin ammatin edustaja kertomaan työstään. 4.-5. luokilla voidaan toteuttaa NY opintokokonaisuus ”Mitä ihmiset 

tekevät kaupungissa?” Siinä oppilas oppii ymmärtämään ja hahmottamaan yhteiskunnan rakennetta ja pelisääntöjä 

sekä tutustuu joukkoon ammatteja. Kuudennella luokalla vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Yrityskylässä, joka 

on toiminnallinen oppimisympäristö.  

 
 



Ohjaus siirtymävaiheessa 6. luokalta 7. luokalle 

Koulunkäynti muuttuu yläluokille siirryttäessä monella lailla: oppilas saa uusia luokkakavereita, uuden luokanoh-

jaajan, useita eri aineenopettajia ja koulutuntien määrä kasvaa. Oppilaiden siirtymää valmistellaan yhteistyössä ala- 

ja yläkoulun välillä. Keväällä järjestetään koulujen väliset tiedonsiirtopalaverit, jotta opetuksen järjestämisen kan-

nalta välttämättömät tiedot siirtyvät. Tietoja käytetään myös luokkien muodostamisen tukena. Huomiota kiinnite-

tään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden tiedonsiirtoon ja sujuvaan siirtymään yläkouluun. Myös maahanmuut-

tajataustaisten oppilaiden erityistarpeet huomioidaan. Siirtymisen päätoimijoina koulussamme ovat luokanopetta-

jat, erityisopettajat, oppilaanohjaaja ja rehtori. 

 

Tulevat seitsemäsluokkalaiset kutsutaan keväällä tutustumaan yläkouluun. Tutustumisvierailun suunnittelussa ja 

toteutuksessa ovat mukana oppilaanohjaaja, opettajista koostuva työryhmä ja koulun tukioppilaat. 

 

 

OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7-9: YHTEISÖN JÄSENENÄ KASVAMINEN 

 

Ohjaustyön tavoitteet  

- ohjata jokaista oppilasta edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan 

- auttaa oppilaita hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen 

- selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta 

- laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista 

- kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen siirtymävaiheissa sekä 

työuran siirtymissä 

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

- vahvistaa oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksente-

ossa 

- tarjota oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoeh-

toihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa 

- edistää opintojen loppuun saattamista 

- tuketa siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. 

 

 
Järjestämisen rakenteet ja toimintatavat  
Yläkoulun alkuvaiheen tärkeät toimijat ovat luokanohjaaja ja aineenopettajat sekä oppilashuoltohenkilöstö. Jokai-

sella luokalla on luokanohjaaja. Luokanohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. oppilaan opastaminen koulun käytänteisiin 

ja tapoihin, arkirutiineihin ja järjestyssääntöihin, arviointiasioiden selvittäminen, oman luokan opintojen, suoritus-

ten ja poissaolojen seuraaminen, yhteydenpito huoltajiin sekä vanhempaintapaamiset ja -illat. 

 

Aineenopettajan tehtäviin kuuluvat oman aineen tavoitteiden, sisältöjen ja arvioinnin tuntemukseen perehdyttä-

minen, oppimaan oppimiseen ja itsearviointiin ohjaaminen, oman aineen päättöarvioinnin perusteiden selventä-

minen, valinnaisaineista informointi ja vanhempainiltoihin osallistuminen.  

 

Yläkoulun alussa suoritetaan koulussamme ryhmäyttämistä. Ryhmäyttämistä koordinoi koulun oppilaanohjaaja yh-

teistyössä koulun oppilashuoltoryhmän jäsenten ja mahdollisten koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ryh-

mäyttämiseen ja vertaisryhmäohjaukseen osallistuvat lisäksi koulumme tukioppilaat, jotka ovat saaneet koulutuk-

sen tehtäviinsä. 

 

 
Työn- ja vastuunjako   
Kaikki koulun yhteinen toiminta, kuten välitunnit, ruokailu, juhlat ja muut tapahtumat toimivat koulussamme sosi-

aalisen kasvun ohjaustilanteina, joissa koko henkilökunta toimii vastuullisina ohjaajina. Aineenopettajan vastuu on 

oppimaan oppimisen valmiuksien kehittämisessä ja opiskelun ohjauksessa. Yläkoulussa oppilaanohjaaja on päävas-

tuussa uravalinnan ohjauksesta. Oppilaanohjaaja huolehtii myös oppilaanohjauksen käytännön järjestelyistä, koko-

naisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.   

 



 

Monialaiset verkostot    

Ohjaus ja oppilaan opintopolku vaativat onnistuakseen monialaista koulun sisäistä ja ulkopuolista yhteistyötä. Yh-

teistyötahoja ja verkostoja ovat mm. toisen asteen oppilaitokset, työelämän edustajat, uraohjaaja sekä kolmannen 

sektorin toimijat. 

 

Kodin ja koulun ohjausyhteistyö   
Kodin ja koulun ohjausyhteistyömuotoja ovat vanhempainillat, kodin ja koulun päivät sekä muut yhteiset tapahtu-

mat. Seitsemännen luokan kehityskeskustelussa ovat mukana luokanohjaaja, huoltaja ja oppilas. Huoltajia voidaan 

kutsua oppitunneille kertomaan omasta työstään ja ammatistaan.  

 

Huoltajille tiedotetaan Wilman kautta oppilaan opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.  

 

Tarvittaessa kodin ja koulun ohjausyhteistyötä tiivistetään perusopetuksen päättövaiheessa. Aloitteen tehostet-

tuun ohjaukseen voi tehdä huoltaja, oppilas tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva. 

 
Koulun työelämäyhteistyö  

Työelämäyhteistyö vuosiluokilla 7-9 voi sisältää oppilaille järjestettyjä vierailuja eri työpaikoille tai/ja työpaikkojen 

edustajien vierailuja eri oppiaineiden tunneille. Lisäksi vuosiluokat 7-9 saavat mahdollisuuden omakohtaiseen työ-

elämään tutustumiskokemukseen: 7. luokkalaiset tutustuvat jokainen vuorollaan päivän verran koulumme ruokalan 

toimintaan, 8. luokkalaiset suorittavat kolmen päivän TET-jakson koulun ulkopuolella ja 9. luokkalaiset kokonaisen 

TET-viikon.  

 

Oppilas hakee pääsääntöisesti itse työpaikan ja pääsee tutustumaan talousalueemme työpaikkoihin ja ammattei-

hin. Koulun opettajat voivat vierailla mahdollisuuksien mukaan oppilaiden TET-paikoilla tai hakeutua opettajien 

TET-jaksoille 

 

Koulun opettajat tekevät yhteistyötä TET-prosessien aikana. Jokainen aineenopettaja voi esitellä omaan oppiainee-

seensa liittyviä tehtäviä työelämässä ja esitellä alan yrityksiä ja työpaikkoja.  

 

 
  



Liite 2. Latinan kieli, valinnainen B2-oppimäärä vuosiluokilla 7-9 

 

 

Valinnaisen latinan opetuksen kesto vaihtelee. Nämä perusteet on kirjoitettu B2-laajuiselle oppimäärälle. Valinnai-

nen latina voi olla oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon ko-

kemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoit-

teena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen 

moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. 

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

tuskielellä. 

 
 
Latinan B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
  

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta jäsentämään käsitystään osaamiensa kielten kes-

kinäisestä suhteesta sekä ymmärtämään latinan merkitys eurooppa-

laisena kielenä ja romaanisten kielten pohjana  

S1 L1, L2, L4 

T2 auttaa oppilasta tunnistamaan ja ymmärtämään latinan ja antiikin 

kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia läpi keskiajan nyky-

päivään asti 

S1 L1, L2 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 

yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 

jossa tärkeintä on viestin välittyminen. 

S2 L3 

T4 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-

aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan 

S2 L1, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 opastaa oppilas tutustumaan latinan muoto- ja lauseopin pääpiir-

teisiin, keskeiseen sanastoon ja ääntämisen periaatteisiin sekä jäsen-

telemään opittavaa kieliainesta  

S3 L4 

T6 tarjota oppilaalle tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista suullista 

ja kirjallista viestintää latinan kielelle tyypillisissä asiayhteyksissä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T7 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla hel-

posti ennakoitavasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä 

S3 L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T8 tarjota oppilaalle tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhu-

mista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja 

tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 L5 

 



Latinan B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Perehdytään latinan asemaan muiden kielten ja 

aiemmin opiskeltujen kielten joukossa sekä verrataan latinaa muihin eurooppalaisiin kieliin. Tutustutaan latinan 

kielen ja antiikin Rooman historian keskeisiin piirteisiin ja henkilöihin, tarkastellaan latinan asemaa eri tieteenalojen 

sanastossa, tutustutaan joihinkin latinan kieleen liittyviin sivistyssanoihin ja lentäviin lauseisiin. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erityisesti latinaan soveltuvia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimis-

ympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään pitkäjänteiseen työskentelyyn, 

kriittiseen tiedonhankintaan ja monipuoliseen yhteistyöhön ohjaavia toimintatapoja.  

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä: Valitaan tekstejä, jotka 

tutustuttavat oppilaita latinan muoto- ja lauseopin perusasioihin.   Harjoitellaan ääntämistä, sanapainoa sekä oi-

keinkirjoitusta. Valitaan oppilaita kiinnostavia latinaan ja antiikin kulttuuriin liittyviä kielenkäytön aihepiirejä ja käy-

tetään monenlaisia tekstejä.  

 

Latinan B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. 

Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Mo-

nikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin 

ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Ope-

tuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiivi-

seen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. Latinaa käytetään aina kun se on mahdol-

lista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Latinan B2-oppimäärässä 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun 

tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, 

että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville oppilaille. 

Latinan B2-oppimäärän arviointi oppiaineessa  

 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvoinnissa otetaan huomioon kaikki 

kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suoma-

laiseen sovellukseen.  

 

Arviointi on monipuolista. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan tulemaan tie-

toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilan-

teissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liitty-

viä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päät-

töarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut latinan kielen B2-oppimäärän tavoit-

teet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso latinan kielen B2-oppimäärän valta-

kunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöar-

vosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, 

mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdek-

san (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 



joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 

osalta. 

Latinan B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Sisältö-

alueet 

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-

teen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta jäsentämään kä-

sitystään osaamiensa kielten keski-

näisestä suhteesta sekä ymmärtä-

mään latinan merkitys eurooppalai-

sena kielenä ja romaanisten kielten 

pohjana  

S1 Latinan kielen 

aseman, keskeis-

ten erityispiirtei-

den ja kielialueen 

tunteminen 

Oppilas osaa kuvata latinan asemaa 

maailman kielten joukossa ja sen 

keskeisimpiä erityispiirteitä. 

 

T2 auttaa oppilasta tunnistamaan ja 

ymmärtämään latinan kieleen ja an-

tiikin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja 

niiden vaikutuksia läpi keskiajan ny-

kypäivään asti 

S1 Antiikin kulttuu-

rin merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata joitakin antii-

kin kulttuurin ilmiöitä ja niiden vai-

kutuksia nykypäivään. 

Kielenopiskelutaidot    

T3 rohkaista oppilasta asettamaan 

tavoitteita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioi-

maan oppimistaan itsenäisesti ja yh-

teistyössä sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaikutukseen, 

jossa tärkeintä on viestin välittymi-

nen 

S2 Tavoitteiden aset-

taminen, oppimi-

sen reflektointi ja 

yhteistyö   

Oppilas osaa asettaa tavoitteita 

opiskelulleen. Oppilas osoittaa yh-

teistyökykyä kielten opiskelussaan.  

 

    

T4 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja 

taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan 

sekä kehittää elinikäisen kieltenopis-

kelun valmiuksiaan 

S2  Elinikäisen kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas huomaa, mihin hän voi 

käyttää latinan taitoaan myös kou-

lun ulkopuolella ja osaa pohtia, mi-

ten hän voi käyttää taitoaan koulun 

päätyttyä. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 

vuorovaikutuksessa 

   

T5 opastaa oppilas tutustumaan lati-

nan muoto- ja lauseopin pääpiirtei-

siin, keskeiseen sanastoon ja ääntä-

misen periaatteisiin sekä jäsentele-

mään opittavaa kieliainesta  

S3 Kielitiedon muo-

dostuminen 

Oppilas osoittaa osaavansa keskei-

siä asioita latinan muoto- ja lause-

opista, tuntee kielen keskeistä sa-

nastoa ja ääntämisen pääsäännöt 



T6 tarjota oppilaalle tilaisuuksia har-

joitella pienimuotoista suullista ja 

kirjallista viestintää latinan kielelle 

tyypillisissä asiayhteyksissä 

S3 Taito käyttää 

kieltä erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas selviytyy kielenkäyttötilan-

teista, jotka liittyvät tuttuihin aihei-

siin ja joissa hyödynnetään tuttua 

sanastoa ja vakiintuneita ilmauksia.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita  

tekstejä 

   

T7 rohkaista oppilasta ottamaan sel-

vää tilanneyhteyden avulla helposti 

ennakoitavasta puheesta tai kirjoite-

tusta tekstistä 

S3 Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tut-

tua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää 

muutaman sanan mittaista kirjoi-

tettua tekstiä ja hidasta puhetta. 

Voi tunnistaa tekstistä yksittäisiä 

tietoja. 

T8 tarjota oppilaalle tilaisuuksia har-

joitella pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnittäen huomiota 

myös ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas pystyy kertomaan suulli-

sesti tai kirjoittamaan hyvin lyhy-

esti joistakin tutuista aiheista käyt-

täen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 

perusrakenteita. Oppilaan ääntämi-

nen on hyvää. 

 

7. luokka 

LATINA, B2 

 

 

 

Tavoitteet 

7. luokka 

S Koulukohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen mo-

ninaisuuteen ja kielitie-

toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta jäsen-

tämään käsitystään osaa-

miensa kielten keskinäi-

sestä suhteesta sekä ym-

märtämään latinan mer-

kitys eurooppalaisena 

kielenä ja romaanisten 

kielten pohjana 

S1 Tutustutaan romaanisten kielten sukupuuhun ja latinan tytär-

kieliin. 

 

Vertaillaan latinan ja englannin sanastoa eri teksteissä. 

L1 

L2 

L4 



T2 auttaa oppilasta tun-

nistamaan ja ymmärtä-

mään latinan ja antiikin 

kulttuuriin liittyviä ilmi-

öitä ja niiden vaikutuksia 

läpi keskiajan nykypäi-

vään asti 

S1 Tutustutaan Rooman keisariajan yhteiskuntaan ja ihmisten ase-

maan. 

 

Tutustutaan antiikin käsityksiin orjuudesta ja sodista. 

L1 

L2 

Kielenopiskelutaidot    

T3 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 Opiskellaan säännöllisesti sanakokeisiin, kielioppikokeisiin ja kään-

nöskokeisiin. 

 

Tutustutaan antiikin historian tapahtumiin yhteisen näytelmän 

avulla. 

L3 

T4 tukea oppilaan itse-

näisyyttä ja taitoa sovel-

taa luovasti kielitaitoaan 

sekä kehittää elinikäisen 

kieltenopiskelun valmiuk-

siaan 

S2 Tutustutaan antiikin sanaston yhteyteen nykyammattisanastojen 

kanssa. 

L1 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuk-

sessa 

   

T5 opastaa oppilas tutus-

tumaan latinan muoto- ja 

lauseopin pääpiirteisiin, 

keskeiseen sanastoon ja 

ääntämisen periaatteisiin 

sekä jäsentelemään opit-

tavaa kieliainesta  

S3 Tutustutaan peruskielioppiin ja lauseen perusjäseniin, substantii-

vien taivutukseen ja verbin preesens-taivutukseen. 

L4 

T6 tarjota oppilaalle tilai-

suuksia harjoitella pieni-

muotoista suullista ja kir-

jallista viestintää latinan 

kielelle tyypillisissä asia-

yhteyksissä 

S3 Harjoitellaan latinankielistä dialogia ja lentäviä lauseita näytelmän 

avulla. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

   

T7 rohkaista oppilasta ot-

tamaan selvää tilanneyh-

teyden avulla helposti 

ennakoitavasta puheesta 

tai kirjoitetusta tekstistä 

S3 Harjoitellaan erilaisten, ennalta tiedettyjen tilanneyhteyksien 

avulla latinan kielen ymmärtämistä. 

L5 

L7 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

   



T8 tarjota oppilaalle tilai-

suuksia harjoitella pieni-

muotoista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnittäen 

huomiota myös ääntämi-

seen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

S3 Tutustutaan klassisen ja kirkollisen latinan ääntämiseen ja ääntä-

miseroihin. 

L5 

 

 

8. luokka 

LATINA, B2 

 

 

 

Tavoitteet 

8. luokka 

S Koulukohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen mo-

ninaisuuteen ja kielitie-

toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta jäsen-

tämään käsitystään osaa-

miensa kielten keskinäi-

sestä suhteesta sekä ym-

märtämään latinan mer-

kitys eurooppalaisena 

kielenä ja romaanisten 

kielten pohjana 

S1 Pohditaan latinan kielen historiaa ja kehitystä. 

 

Vertaillaan latinan sanastoa englannin ja muiden kielien sanaston 

kanssa. 

L1 

L2 

L4 

T2 auttaa oppilasta tun-

nistamaan ja ymmärtä-

mään latinan ja antiikin 

kulttuuriin liittyviä ilmi-

öitä ja niiden vaikutuksia 

läpi keskiajan nykypäi-

vään asti 

S1 Tutustutaan antiikin mytologiaan ja sen vaikutuksiin maailmanhis-

toriassa ja taiteessa. 

L1 

L2 

Kielenopiskelutaidot    

T3 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuo-

lisia tapoja oppia kieliä ja 

arvioimaan oppimistaan 

itsenäisesti ja yhteis-

S2 Opiskellaan säännöllisesti sanakokeisiin, kielioppikokeisiin ja kään-

nöskokeisiin. 

 

Tutustutaan antiikin mytologian tapahtumiin omien esitelmien 

avulla. 

L3 



työssä sekä ohjata oppi-

lasta myönteiseen vuoro-

vaikutukseen, jossa tär-

keintä on viestin välitty-

minen 

T4 tukea oppilaan itse-

näisyyttä ja taitoa sovel-

taa luovasti kielitaitoaan 

sekä kehittää elinikäisen 

kieltenopiskelun valmiuk-

siaan 

S2 Syvennetään tuntemusta antiikin sanaston ja nykyisten ammatti-

sanastojen kesken. 

L1 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuk-

sessa 

   

T5 opastaa oppilas tutus-

tumaan latinan muoto- ja 

lauseopin pääpiirteisiin, 

keskeiseen sanastoon ja 

ääntämisen periaatteisiin 

sekä jäsentelemään opit-

tavaa kieliainesta  

S3 Tutustutaan peruskielioppiin, adjektiivien taivutukseen ja verbien 

aikamuotoihin sekä syvennetään 7. luokan osaamista. 

L4 

T6 tarjota oppilaalle tilai-

suuksia harjoitella pieni-

muotoista suullista ja kir-

jallista viestintää latinan 

kielelle tyypillisissä asia-

yhteyksissä 

S3 Tutustutaan antiikin tekstien kääntämiseen. L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

   

T7 rohkaista oppilasta ot-

tamaan selvää tilanneyh-

teyden avulla helposti 

ennakoitavasta puheesta 

tai kirjoitetusta tekstistä 

S3 Harjoitellaan erilaisten, ennalta tiedettyjen tilanneyhteyksien 

avulla latinan kielen ymmärtämistä. 

L5 

L7 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

   

T8 tarjota oppilaalle tilai-

suuksia harjoitella pieni-

muotoista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnittäen 

huomiota myös ääntämi-

seen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

S3 Tutustutaan sanakirjan käytön alkeisiin. L5 

 

 

9. luokka 

LATINA, B2 



 

 

 

Tavoitteet 

9. luokka 

S Koulukohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen mo-

ninaisuuteen ja kielitie-

toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta jäsen-

tämään käsitystään osaa-

miensa kielten keskinäi-

sestä suhteesta sekä ym-

märtämään latinan mer-

kitys eurooppalaisena 

kielenä ja romaanisten 

kielten pohjana 

S1 Tutkitaan latinankielisten tekstien säilymistä ja muotoutumista 

antiikista nykypäivään. 

 

Vertaillaan latinan sanastoa englannin ja muiden kielien sanaston 

kanssa korostaen lähimpien tytärkielien sanastoa. 

L1 

L2 

L4 

T2 auttaa oppilasta tun-

nistamaan ja ymmärtä-

mään latinan ja antiikin 

kulttuuriin liittyviä ilmi-

öitä ja niiden vaikutuksia 

läpi keskiajan nykypäi-

vään asti 

S1 Tutustutaan Homerokseen ja antiikin kansalliseepoksiin Iliakseen 

ja Odysseiaan. 

 

Syvennytään erikseen Troijan sotaan ja sen vaikutukseen maail-

manhistoriassa ja taiteessa. 

L1 

L2 

Kielenopiskelutaidot    

T3 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 Opiskellaan säännöllisesti sanakokeisiin, kielioppikokeisiin ja kään-

nöskokeisiin. 

 

Tutustutaan Rooman tärkeisiin nähtävyyksiin yhdessä ryhmänä 

sekä omien tutkielmien avulla. 

L3 

T4 tukea oppilaan itse-

näisyyttä ja taitoa sovel-

taa luovasti kielitaitoaan 

sekä kehittää elinikäisen 

kieltenopiskelun valmiuk-

siaan 

S2 Syvennetään 7. ja 8. luokan osaamista.  

 

Tutustutaan tarkemmin latinan ja italian yhteyksiin ja italian kie-

len alkeisiin. 

L1 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuk-

sessa 

   



T5 opastaa oppilas tutus-

tumaan latinan muoto- ja 

lauseopin pääpiirteisiin, 

keskeiseen sanastoon ja 

ääntämisen periaatteisiin 

sekä jäsentelemään opit-

tavaa kieliainesta  

S3 Tutustutaan lauseoppiin, lauseenvastikkeisiin sekä syvennetään 7. 

ja 8. luokan osaamista. 

L4 

T6 tarjota oppilaalle tilai-

suuksia harjoitella pieni-

muotoista suullista ja kir-

jallista viestintää latinan 

kielelle tyypillisissä asia-

yhteyksissä 

S3 Syvennetään antiikin tekstien kääntämisen tuntemusta. L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

   

T7 rohkaista oppilasta ot-

tamaan selvää tilanneyh-

teyden avulla helposti 

ennakoitavasta puheesta 

tai kirjoitetusta tekstistä 

S3 Harjoitellaan erilaisten, ennalta tiedettyjen tilanneyhteyksien 

avulla latinan kielen ymmärtämistä. 

L5 

L7 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

   

T8 tarjota oppilaalle tilai-

suuksia harjoitella pieni-

muotoista puhumista ja 

kirjoittamista kiinnittäen 

huomiota myös ääntämi-

seen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

S3 Syvennetään sanakirjan käyttöä latinankielisten tekstien suomen-

noksissa ja tehdään haastavampien alkuperäistekstien käännöksiä 

sanakirjan avulla. 

L5 

 

 

  



Liite 3. Lisätuntien vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

Vuosiluokka 1 

KUVATAIDE: Opetuksella syvennetään kuntakohtaisesti vuosiluokalle 1 määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen kä-

sittelyä. 

Kuvataiteen lisätunti on osa yhteisenä oppiaineena opetettavaa kuvataiteen opetusta ja se arvioidaan osana tätä 
opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 
 

Vuosiluokka 2  

KUVATAIDE: Opetuksella syvennetään kuntakohtaisesti vuosiluokalle 2 määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen kä-

sittelyä. 

Kuvataiteen lisätunti on osa yhteisenä oppiaineena opetettavaa kuvataiteen opetusta ja se arvioidaan osana tätä 
opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 

 

Vuosiluokka 3 

MATEMATIIKKA: Opetuksella syvennetään kuntakohtaisesti vuosiluokalle 3 määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen 

käsittelyä. 

Matematiikan lisätunti on osa yhteisenä oppiaineena opetettavaa matematiikan opetusta ja se arvioidaan osana 
tätä opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 
 

8. luokka 

RUOTSIN KIELI, B1 

Lisävuosiviikkotunti 1 vvh 

 

    

 

Tavoitteet 

8. luokka 

S Kuntakohtainen  L 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 ohjata oppilasta tutus-

tumaan pohjoismaiseen 

kieliympäristöön sekä 

Pohjoismaita yhdistäviin 

arvoihin 

S1 Tutustutaan tarkemmin eri Pohjoismaihin ja niitä yhdistäviin ar-

voihin. 

 

L2 

L5 



Tutkitaan, miten pohjoismaiset kielet eroavat toisistaan ja mikä 

niitä yhdistää. 

 

Opetellaan etsimään tietoa netistä myös pohjoismaisilla kielillä. 

 

Etsitään mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

 

T2 ohjata oppilasta ha-

vaitsemaan, millaisia 

säännönmukaisuuksia 

ruotsin kielessä on, miten 

samoja asioita ilmaistaan 

muissa kielissä sekä käyt-

tämään kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa tukena 

 

Syvennetään kieliopin 

tuntemista 

S1 Opetellaan tekemään havaintojen perusteella johtopäätöksiä 

ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltamaan niitä. 

 

Havainnoidaan, miten asioita ilmaistaan muissa kielissä. 

 

Käytetään ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

 

 

 

 

Harjoitellaan lisää tärkeimpiä rakenteita, kuten esim. aikamuodot. 

L1 

L4 

Kielenopiskelutaidot  

T3 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 Harjoitellaan itsenäistä ja pitkäjänteistä työskentelyä ja käytetään 

kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia työtapoja. 

 

Harjoitellaan erilaisia opiskelustrategioita, käytetään monipuolisia 

oppimateriaaleja ja saadaan mahdollisuuksia erilaisten oppimis-

ympäristöjen käyttöön. 

 

L1 

T4 kannustaa oppilasta 

huomaamaan mahdolli-

suuksia käyttää ruotsin 

kieltä omassa elämäs-

sään ja ohjata oppilasta 

käyttämään ruotsia roh-

S2 Saadaan mahdollisuuksia käyttää ruotsia erilaisissa oppimisympä-

ristöissä, mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolella. 

 

Harjoitellaan mm. kannanottoa ja mielipiteen ilmaisua ruotsiksi 

eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 

L2 

L7 



keasti erilaisissa tilan-

teissa koulussa ja koulun 

ulkopuolella. 

 

Laajennetaan sanastoa oppilaiden valitsemista aiheista. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T5 järjestää oppilaalle ti-

laisuuksia harjoitella eri 

viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista vuo-

rovaikutusta 

S3 Harjoitellaan mm. kannanottoa ja mielipiteen ilmaisua ruotsiksi 

ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista eri viestintäkanavia hyö-

dyntäen. 

L4 

T6 tukea oppilasta kielel-

listen viestintästrategioi-

den käytössä 

S3 Opetellaan erilaisin vuorovaikutusharjoituksin reagoimaan tu-

tuissa viestintätilanteissa sanallisten ilmausten lisäksi myös esim. 

elein ja ilmein sekä pyytämään selvennystä tai toistoa keskustelu-

kumppanilta. 

 

L2 

L4 

T7 auttaa oppilasta laa-

jentamaan kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvien 

ilmausten tuntemustaan 

S3 Harjoitellaan käyttämään ruotsin kielen yleisimpiä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvia ilmaisuja rutiininomaisissa sosiaalisissa ti-

lanteissa. 

L2 

L4 

L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T8 rohkaista oppilasta 

tulkitsemaan ikätasolleen 

sopivia ja itseään kiinnos-

tavia puhuttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä 

S3 Harjoitellaan löytämään tarvittava tieto lyhyestä tekstistä tai hi-

taasta puheesta. 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T9 tarjota oppilaalle run-

saasti tilaisuuksia harjoi-

tella pienimuotoista pu-

humista ja kirjoittamista 

erilaisista aiheista kiinnit-

täen huomiota myös ään-

tämiseen ja tekstin sisäl-

lön kannalta oleellisim-

piin rakenteisiin 

 

Kannustaa oppilasta 

käyttämään opittuja sa-

noja ja fraaseja 

S3 Syvennetään taitoa käyttää lyhyitä ilmauksia, keskeistä sanastoa 

sekä perustason lauserakenteita omassa puheessa ja kirjoituk-

sessa. 

 

Opetellaan kertomaan arkisista ja itselle tärkeistä asioista ja kir-

joittamaan yksinkertaisia viestejä. 

 

Harjoitellaan ääntämistä. 

 

 

 

 

L4 

L5 



Kerrataan perussanastoa ja harjoitellaan sanojen ja ilmausten 

käyttöä niin kirjallisesti kuin suullisestikin. 

 

B1 ruotsin kielen lisätunti on osa yhteisenä oppiaineena opetettavaa ruotsin opetusta ja se arvioidaan osana tätä 
opetusta. Siitä ei tule erillistä arviota todistukseen. 
 

 



Liite 4. Ranska, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9  

 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankin-
nassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää 
oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden 
ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden 
käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä 
 
Ranskan kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen 
ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun kyseisellä kielellä eri oppiaineissa. 
 
Ranskan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ranskan kielen asemaan liittyviä ar-

voja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien vä-

listä toimintakykyään  

S1 L1, L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia ranskankielisiä toimintaympä-

ristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 

ranskan kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 

sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 

yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 

jossa tärkeintä on viestin välittyminen  

S2 L1, L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-

aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan  

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 

viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä sy-

ventämään taitoaan käyttää ranskankielisiä viestinnän keinoja, va-

kiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaa-

tiota 

S3 L4, L6 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan 

kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   



T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 

selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttä-

mään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta 

aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin ra-

kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L5, L6 

 
Ranskan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnak-
kaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämän-
muodoista, joissa ranskaa puhutaan.  Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten väli-
sessä vertailussa ja ranskan opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa ranskan kielen päävarianteista.  
 
S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista 
käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yh-
dessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ranskan kielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelä-
mässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon ranskan kielen maantieteellinen levinnei-
syys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten ker-
tovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilan-
teita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 
 
Ranskan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  
 
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. 
Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Mo-
nikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin 
ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Ope-
tuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tie-
toa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta 
oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhtei-
sön monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia 
harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ranskaa käytetään aina kun se on mahdollista. 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ranskan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  
 
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitai-
don kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on 
kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita 
nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi ranskan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 
 
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoittei-
siin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen vii-
tekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia vii-
tekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan 
käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.  
 



Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppi-
mista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja ke-
hittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arvi-
ointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai 
joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päät-
töarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ranskan kielen A-oppimäärän tavoit-
teet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso ranskan kielen A-oppimäärän valta-
kunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöar-
vosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, 
mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdek-
san (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 
osalta. 

Ranskan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päätty-
essä  

Opetuksen tavoite Sisältö-

alueet 

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-

suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 edistää oppilaan taitoa poh-

tia ranskan kielen asemaan liit-

tyviä arvoja ja ilmiöitä, ja antaa 

oppilaalle valmiuksia kehittää 

kulttuurien välistä toimintaky-

kyään 

S1 Kielten statuksiin liitty-

vien kysymysten huo-

maaminen ja kulttuu-

rienvälinen toiminta-

kyky 

Oppilas osaa pohtia ranskan kie-

len asemaan liittyviä ilmiöitä. 

T2 kannustaa löytämään kiin-

nostavia ranskankielisiä toimin-

taympäristöjä, jotka laajenta-

vat oppilaan maailmankuvaa 

S1 Maailmankansalaisen 

taitojen kehittyminen 

ranskaa käyttämällä 

Oppilas osaa tehdä havaintoja 

mahdollisuuksista oppia ranskan-

kielisissä toimintaympäristöissä. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-

maan, millaisia säännönmukai-

suuksia ranskan kielessä on, 

miten samoja asioita ilmaistaan 

muissa kielissä sekä käyttä-

mään kielitiedon käsitteitä op-

pimisensa tukena 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintojensa 

perusteella johtopäätöksiä rans-

kan kielen säännönmukaisuuk-

sista ja soveltaa johtopäätöksiään 

sekä verrata sitä, miten sama asia 

ilmaistaan jossakin muussa kie-

lessä. Oppilas tuntee ranskan kie-

len keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot    

T4 rohkaista oppilasta asetta-

maan tavoitteita, hyödyntä-

mään monipuolisia tapoja op-

pia kieliä ja arvioimaan oppi-

mistaan itsenäisesti ja yhteis-

työssä sekä ohjata oppilasta 

S4 Tavoitteiden asettami-

nen, oppimisen reflek-

tointi ja yhteistyö 

Oppilas osaa asettaa omia kielen-

opiskelutavoitteitaan ja arvioida 

opiskelutapojaan. Oppilas osaa 

toimia vuorovaikutustilanteessa 

toisia kannustaen. 



myönteiseen vuorovaikutuk-

seen, jossa tärkeintä on viestin 

välittyminen 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä 

ja taitoa soveltaa luovasti kieli-

taitoaan sekä kehittää elinikäi-

sen kieltenopiskelun valmiuksi-

aan 

S4 Elinikäisen kielenopis-

kelun valmiuksien ke-

hittyminen 

Oppilas huomaa, mihin hän voi 

käyttää kielitaitoaan myös koulun 

ulkopuolella ja osaa pohtia, miten 

hän voi käyttää taitoaan koulun 

päätyttyä.  

Kehittyvä kielitaito, taito toi-

mia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A2.2 

T6 – T8 

T6 rohkaista oppilasta harjoit-

telemaan monenlaisia jokapäi-

väisiä viestintätilanteita sekä 

toimimaan niissä aloitteellisesti  

S3 Vuorovaikutus erilai-

sissa tilanteissa 

Oppilas selviää jo kohtalaisesti 

monenlaisista jokapäiväisistä vies-

tintätilanteista. Oppilas pystyy 

enenevässä määrin olemaan 

aloitteellinen viestintätilanteessa. 

T7 ohjata oppilasta olemaan 

aktiivinen viestintätilanteessa 

sekä syventämään taitoaan 

käyttää ranskankielisiä viestin-

nän keinoja, vakiintuneita fraa-

seja, kierto- ja täyteilmauksia ja 

muuta kompensaatiota 

S3 Viestintästrategioiden 

käyttö 

Oppilas osallistuu enenevässä 

määrin viestintään käyttäen tar-

vittaessa vakiosanontoja pyytäes-

sään tarkennusta avainsanoista. 

Oppilas joutuu pyytämään toistoa 

tai selvennystä silloin tällöin ja 

käyttää esim. lähikäsitettä tai ylei-

sempää käsitettä, kun ei tiedä täs-

mällistä (koira/eläin tai 

talo/mökki) 

 

T8 ohjata oppilasta kiinnittä-

mään huomiota kulttuurisesti 

sopivaan kielenkäyttöön vies-

tinnässä, johon liittyy mielipi-

teiden ja asenteiden esiin tuo-

mista 

S3 Viestinnän kulttuuri-

nen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää kieltä yksin-

kertaisella tavalla kaikkein keskei-

simpiin tarkoituksiin, kuten tie-

donvaihtoon sekä mielipiteiden ja 

asenteiden asianmukaiseen ilmai-

semiseen. Oppilas pystyy keskus-

telemaan kohteliaasti käyttäen 

tavanomaisia ilmauksia ja perus-

tason viestintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tul-

kita tekstejä 

  Taitotaso A2.2 

T9 tarjota oppilaalle mahdolli-

suuksia tulkita erilaisia tekstejä, 

myös selväpiirteisiä asiateks-

tejä, joista hankitaan tietoa, ja 

ohjata käyttämään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja keskeisen si-

sällön ymmärtämistä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas pystyy seuraamaan hyvin 

summittaisesti selväpiirteisen 

asiapuheen pääkohtia, tunnistaa 

usein ympärillään käytävän kes-

kustelun aiheen, ymmärtää pää-

asiat tuttua sanastoa sisältävästä 



yleiskielisestä tekstistä tai hi-

taasta puheesta. Oppilas osaa 

päätellä tuntemattomien sanojen 

merkityksiä asiayhteydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-

taa tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T10 tarjota oppilaalle mahdolli-

suuksia tuottaa puhetta ja kir-

joitusta aihepiirejä laajentaen 

sekä kiinnittäen huomiota 

myös keskeisiin rakenteisiin ja 

ääntämisen perussääntöihin 

S3 Tekstien tuottamistai-

dot 

Oppilas pystyy kertomaan joka-

päiväisistä ja konkreettisista sekä 

itselleen tärkeistä asioista käyt-

täen yksinkertaisia lauseita ja 

konkreettista sanastoa.  

Oppilas osaa helposti ennakoita-

van perussanaston ja monia kes-

keisimpiä rakenteita. Oppilas osaa 

soveltaa joitakin ääntämisen pe-

russääntöjä muissakin kuin harjoi-

telluissa ilmauksissa. 

 
 
 

7. luokka 

RANSKA, A1 
 
 

 

 

 

Tavoitteet 

7. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moni-

naisuuteen ja kielitietoi-

suuteen 

   

T1 edistää oppilaan taitoa 

pohtia ranskaan kielen ase-

maan liittyviä arvoja ja il-

miöitä ja antaa oppilaalle 

valmiuksia kehittää kult-

tuurien välistä toimintaky-

kyään  

S1 Tutustaan frankofonia-käsitteeseeen. 

 

Tutustutaan maihin, joissa puhutaan ranskaa. 

 

Harjoitellaan kansainvälistä yhteydenpitoa eri viestintäkanavia 

käyttäen. 

L1 

L2 



 

T2 kannustaa löytämään 

kiinnostavia ranskankielisiä 

toimintaympäristöjä, jotka 

laajentavat oppilaan maail-

mankuvaa  

S1 Tutustutaan eri viestintäkanavia käyttäen ranskankieliseen maail-

maan. 

L1 

L2 

T3 ohjata oppilasta havait-

semaan, millaisia säännön-

mukaisuuksia ranskan kie-

lessä on, miten samoja asi-

oita ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Vertaillaan ranskan kielen säännönmukaisuuksia muihin opiskel-

tuihin kieliin. 

 

Tutustutaan keskeisiin kielitiedon käsitteisiin. 

L1 

L4 

Kielenopiskelutaidot    

T4 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuoli-

sia tapoja oppia kieliä ja ar-

vioimaan oppimistaan itse-

näisesti ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaiku-

tukseen, jossa tärkeintä on 

viestin välittyminen  

S2 Asetetaan omalle oppimiselle selkeä tavoite, joka voidaan jakaa 

pienempiin osatavoitteisiin. 

 

Seurataan ja arvioidaan omaa oppimista jatkumona esim. portfo-

lion muodossa. 

 

Arvioidaan omia opiskelutapoja ja niiden soveltuvuutta sekä toi-

mitaan vuorovaikustilanteissa toisia kannustaen. 

 

 

L1 

L3 

T5 tukea oppilaan itsenäi-

syyttä ja taitoa soveltaa 

luovasti kielitaitoaan sekä 

kehittää elinikäisen kiel-

tenopiskelun valmiuksiaan  

S2 Käytetään ranskan kieltä vapaa-ajalla ja etsitään mielekkäitä ka-

navia käyttää ja kuulla ranskan kieltä. 

 

Tarkastellaan kielitaidon kehittymistä prosessina. 

 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuk-

sessa 

   

T6 rohkaista oppilasta har-

joittelemaan monenlaisia 

jokapäiväisiä viestintätilan-

teita sekä toimimaan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Harjoitellaan ranskan kielen puhumista, lukemista ja kirjoitta-

mista eri tilanteissa. 

L4 



T7 ohjata oppilasta ole-

maan aktiivinen viestintäti-

lanteessa sekä syventä-

mään taitoaan käyttää 

ranskankielisiä viestinnän 

keinoja, vakiintuneita fraa-

seja, kierto- ja täyteilmauk-

sia ja muuta kompensaa-

tiota 

S3 Harjoitellaan eri tilanteissa tapahtuvaa kommunikaatiota huomi-

oiden ranskan eri rekisterit, vakiintuneet sanonnat, intonaation 

vaikutus viestinnässä ja non-verbaalinen viestintä. 

 

Harjoitellaan ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin uu-

delleenmuotoilua. 

L4 

L6 

T8 ohjata oppilasta kiinnit-

tämään huomiota kulttuu-

risesti sopivaan kielenkäyt-

töön viestinnässä, johon 

liittyy mielipiteiden ja 

asenteiden esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan eri tilanteissa tarvittavia kohteliaisuusmuotoja, 

viestintäkeinoja ja niihin sopivia fraaseja. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

   

T9 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tulkita erilaisia 

tekstejä, myös selväpiirtei-

siä asiatekstejä, joista han-

kitaan tietoa, ja ohjata 

käyttämään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja keskeisen 

sisällön ymmärtämistä 

S3 Laajennetaan sanavarastoa ja rakenteita kuuntelemalla ja luke-

malla eri aiheista ja tilanteista kertovia tekstejä. 

 

Harjoitellaan ryhmittelemään tekstien keskeisiä käsitteitä. 

 

Harjoitellaan tiivistämään kuultua ja luettua ranskankielistä teks-

tiä suomeksi. 

 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

   

T10 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tuottaa pu-

hetta ja kirjoitusta aihepii-

rejä laajentaen sekä kiin-

nittäen huomiota myös 

keskeisiin rakenteisiin ja 

ääntämisen perussääntöi-

hin 

S3 Harjoitellaan kertomaan tapahtumista ja kokemuksista preesen-

sissä ja menneessä aikamuodossa sekä viittamaan tulevaan. 

 

Harjoitellaan sanastoa ja ääntämistä. 

 

L5 

L6 

 
 

8. luokka 

RANSKA, A1 
 
 

 



 

 

Tavoitteet 

8. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moni-

naisuuteen ja kielitietoi-

suuteen 

   

T1 edistää oppilaan taitoa 

pohtia ranskan kielen ase-

maan liittyviä arvoja ja il-

miöitä ja antaa oppilaalle 

valmiuksia kehittää kult-

tuurien välistä toimintaky-

kyään  

S1 Tutustaan stereotypian käsitteeseen ja tarkastellaan omia asen-

teita sen avulla. 

 

Seurataan eri ranskankielisten maiden eri medioita. 

 

 

L1 

L2 

T2 kannustaa löytämään 

kiinnostavia ranskankielisiä 

toimintaympäristöjä, jotka 

laajentavat oppilaan maail-

mankuvaa  

S1 Tutustaan eri viestintäkanavia käyttäen ranskankieliseen maail-

maan. 

L1 

L2 

T3 ohjata oppilasta havait-

semaan, millaisia säännön-

mukaisuuksia ranskan kie-

lessä on, miten samoja asi-

oita ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Harjoitellaan hahmottamaan ranskan kielen säännönmukaisuuk-

sia esimerkkien kautta. 

 

Käytetään kielitiedon käsitteitä apuna kielenopiskelussa. 

L1 

L4 

Kielenopiskelutaidot    

T4 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuoli-

sia tapoja oppia kieliä ja ar-

vioimaan oppimistaan itse-

näisesti ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaiku-

tukseen, jossa tärkeintä on 

viestin välittyminen  

S2 Asetetaan omalle oppimiselle selkeä tavoite, joka voidaan jakaa 

pienempiin osatavoitteisiin. 

 

Seurataan ja arvioidaan omaa oppimista jatkumona esim. portfo-

lion muodossa. 

 

Arvioidaan omia opiskelutapoja ja niiden soveltuvuutta sekä toi-

mitaan vuorovaikustilanteissa toisia kannustaen. 

 

L1 

L3 



T5 tukea oppilaan itsenäi-

syyttä ja taitoa soveltaa 

luovasti kielitaitoaan sekä 

kehittää elinikäisen kiel-

tenopiskelun valmiuksiaan  

S2 Käytetään ranskan kieltä vapaa-ajalla ja etsitään mielekkäitä ka-

navia käyttää ja kuulla ranskan kieltä. 

 

Tarkastellaan kielitaidon kehittymistä prosessina. 

 

Tutustutaan mahdollisuuksiin käyttää ranskan kieltä myöhemmin 

opinnoissa ja työelämässä. 

 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuk-

sessa 

   

T6 rohkaista oppilasta har-

joittelemaan monenlaisia 

jokapäiväisiä viestintätilan-

teita sekä toimimaan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Harjoitellaan ranskan kielen puhumista, lukemista ja kirjoitta-

mista eri tilanteissa. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-

maan aktiivinen viestintäti-

lanteessa sekä syventä-

mään taitoaan käyttää 

ranskankielisiä viestinnän 

keinoja, vakiintuneita fraa-

seja, kierto- ja täyteilmauk-

sia ja muuta kompensaa-

tiota 

S3 Harjoitellaan eri tilanteissa tapahtuvaa kommunikaatiota huomi-

oiden ranskan eri rekisterit, vakiintuneet sanonnat, intonaation 

vaikutus viestinnässä ja non-verbaalinen viestintä. 

 

Harjoitellaan ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin uu-

delleenmuotoilua. 

L4 

L6 

T8 ohjata oppilasta kiinnit-

tämään huomiota kulttuu-

risesti sopivaan kielenkäyt-

töön viestinnässä, johon 

liittyy mielipiteiden ja 

asenteiden esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan eri tilanteissa tarvittavia kohteliaisuusmuotoja, 

viestintäkeinoja ja niihin sopivia fraaseja. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

   

T9 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tulkita erilaisia 

tekstejä, myös selväpiirtei-

siä asiatekstejä, joista han-

kitaan tietoa, ja ohjata 

käyttämään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja keskeisen 

sisällön ymmärtämistä 

S3 Laajennetaan sanavarastoa ja rakenteita kuuntelemalla ja luke-

malla eri aiheista ja tilanteista kertovia tekstejä. 

 

Ryhmitellään tekstien keskeisiä käsitteitä. 

 

Harjoitellaan tiivistämään kuultua ja luettua ranskankielistä teks-

tiä suomeksi ja ranskaksi. 

L4 



 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

   

T10 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tuottaa pu-

hetta ja kirjoitusta aihepii-

rejä laajentaen sekä kiin-

nittäen huomiota myös 

keskeisiin rakenteisiin ja 

ääntämisen perussääntöi-

hin 

S3 Kerrotaan tapahtumista ja kokemuksista preesensissä, men-

neessä ja tulevassa aikamuodossa. 

 

Laajennetaan keskeisten rakenteiden käyttöä. 

 

Harjoitellaan sanastoa ja ääntämistä. 

 

L5 

L6 

 
 

9. luokka 

RANSKA, A1 
 
 

 

 

 

Tavoitteet 

9. luokka 

S Koulukohtainen L 

Kasvu kulttuuriseen moni-

naisuuteen ja kielitietoi-

suuteen 

   

T1 edistää oppilaan taitoa 

pohtia ranskan kielen ase-

maan liittyviä arvoja ja il-

miöitä ja antaa oppilaalle 

valmiuksia kehittää kult-

tuurien välistä toimintaky-

kyään  

S1 Pohditaan ja kyseenalaistetaan käsityksiä toisista kulttuureista. 

 

Syvennetään tietoutta ranskankielisten maiden kulttuureista seu-

raamalla eri medioita. 

L1 

L2 

T2 kannustaa löytämään 

kiinnostavia ranskan kieli-

siä toimintaympäristöjä, 

jotka laajentavat oppilaan 

maailmankuvaa  

S1 Tutustaan eri viestintäkanavia käyttäen ranskankieliseen maail-

maan. 

L1, 

L2 



T3 ohjata oppilasta havait-

semaan, millaisia säännön-

mukaisuuksia ranskan kie-

lessä on, miten samoja asi-

oita ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Harjoitellaan hahmottamaan ranskan kielen säännönmukaisuuk-

sia esimerkkien avulla ja soveltamaan niitä. 

 

Käytetään kielitiedon käsitteitä apuna kielenopiskelussa. 

L1 

L4 

Kielenopiskelutaidot    

T4 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuoli-

sia tapoja oppia kieliä ja ar-

vioimaan oppimistaan itse-

näisesti ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen vuorovaiku-

tukseen, jossa tärkeintä on 

viestin välittyminen  

S2 Asetetaan omalle oppimiselle selkeä tavoite, joka voidaan jakaa 

pienempiin osatavoitteisiin. 

 

Seurataan ja arvioidaan omaa oppimista jatkumona esim. portfo-

lion muodossa. 

 

Arvioidaan omia opiskelutapoja ja niiden soveltuvuutta sekä toi-

mitaan vuorovaikustilanteissa toisia kannustaen. 

 

L1 

L3 

T5 tukea oppilaan itsenäi-

syyttä ja taitoa soveltaa 

luovasti kielitaitoaan sekä 

kehittää elinikäisen kiel-

tenopiskelun valmiuksiaan  

S2 Käytetään ranskan kieltä vapaa-ajalla ja etsitään mielekkäitä ka-

navia käyttää ja kuulla ranskan kieltä. 

 

Tarkastellaan kielitaidon kehittymistä prosessina. 

 

Tutustutaan mahdollisuuksiin käyttää ranskan kieltä myöhemmin 

opinnoissa ja työelämässä. 

L1 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuk-

sessa 

   

T6 rohkaista oppilasta har-

joittelemaan monenlaisia 

jokapäiväisiä viestintätilan-

teita sekä toimimaan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Harjoitellaan ranskan kielen puhumista, lukemista ja kirjoitta-

mista eri tilanteissa. 

L4 

T7 ohjata oppilasta ole-

maan aktiivinen viestintäti-

lanteessa sekä syventä-

mään taitoaan käyttää 

ranskankielisiä viestinnän 

keinoja, vakiintuneita fraa-

S3 Harjoitellaan eri tilanteissa tapahtuvaa kommunikaatiota huomi-

oiden ranskan eri rekisterit, vakiintuneet sanonnat, intonaation 

vaikutus viestinnässä ja non-verbaalinen viestintä. 

 

L4 

L6 



seja, kierto- ja täyteilmauk-

sia ja muuta kompensaa-

tiota 

Harjoitellaan ilmaisujen kiertämistä ja korvaamista tai viestin uu-

delleenmuotoilua. 

T8 ohjata oppilasta kiinnit-

tämään huomiota kulttuu-

risesti sopivaan kielenkäyt-

töön viestinnässä, johon 

liittyy mielipiteiden ja 

asenteiden esiin tuomista 

S3 Harjoitellaan eri tilanteissa tarvittavia kohteliaisuusmuotoja, 

viestintäkeinoja ja niihin sopivia fraaseja. 

L2 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

   

T9 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tulkita erilaisia 

tekstejä, myös selväpiirtei-

siä asiatekstejä, joista han-

kitaan tietoa, ja ohjata 

käyttämään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja keskeisen 

sisällön ymmärtämistä 

S3 Laajennetaan sanavarastoa ja rakenteita kuuntelemalla ja luke-

malla eri aiheista ja tilanteista kertovia tekstejä. 

 

Ryhmitellään tekstien keskeisiä käsitteitä. 

 

Harjoitellaan tiivistämään kuultua ja luettua ranskankielistä teks-

tiä ranskaksi. 

 

L4 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

   

T10 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia tuottaa pu-

hetta ja kirjoitusta aihepii-

rejä laajentaen sekä kiin-

nittäen huomiota myös 

keskeisiin rakenteisiin ja 

ääntämisen perussääntöi-

hin 

S3 Tuotetaan itsenäisesti tekstejä tapahtumista ja kokemuksista 

menneessä ja tulevassa aikamuodossa. 

 

Vakiinnutetaan keskeisten rakenteiden oikeakielisyyttä. 

 

Harjoitellaan sanastoa ja ääntämistä. 

L5 

L6 

 



Liite 5. 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 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. 

Harjoitellaan sovittamista. 

L2 

L7 

T2 ohjata oppilasta 

ylläpitämään äänen-

käyttö- 

ja laulutaitoaan sekä 

kehittämään niitä edel-

leen 

musisoivan ryhmän 

jäseninä 

S1-

S4 

Lauletaan monipuolisesti. 

Lauletaan moniäänisesti. 

L2 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen 

soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan 

keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin 

S1-

S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. L2 

T4 rohkaista oppilasta S1-

S4 

Tanssitaan. L2 



monipuoliseen 

musiikkiliikunnalliseen 

kokemiseen ja ilmaisuun 

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. 

Käsitellään tekijänoikeuksia. 

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). 

Harjoitellaan Garage Bandin Smart-soitinten käyttöä.  

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.  

Tutustutaan mainosmusiikkiin musiikinlajina. 

Opiskellaan musiikin historiaa. 

L2  

L4 

T9 rohkaista ja ohjata 

oppilasta keskustelemaan 

S1-

S4 

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin. L4 



musiikista käyttäen 

musiikin käsitteitä ja 

terminologiaa 

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   

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 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 

S1-

S4 

Lauletaan monipuolisesti. 

Lauletaan moniäänisesti. Tehdään omia laulustemmoja. 

L2 



kehittämään niitä edel-

leen 

musisoivan ryhmän 

jäseninä 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen 

soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan 

keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin 

S1-

S4 

Soitetaan erityisesti bändisoittimia. L2 

T4 rohkaista oppilasta 

monipuoliseen 

musiikkiliikunnalliseen 

kokemiseen ja ilmaisuun 

S1-

S4 

Tanssitaan. L2 

T5 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

ääniympäristön ja 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. 

Tutustutaan musiikkivideon tekemiseen. 

L2 

T7 ohjata oppilasta musii-

kin 

tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian 

luovaan ilmaisulliseen 

käyttöön sekä musiikin 

tekemisessä että osana 

S1-

S4 

Tutustutaan musiikkiteknologiaan (esim. GarageBand). 

Syvennetään 8. luokalla opittuja taitoja. 

L1  

L2  

L5 



monialaisia kokonaisuuk-

sia 

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. 

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.  

Perehdytään koko lukuvuoden ja jokaisen oppitunnin tavoitteisiin. 

L1 

 

 

8. luokka 

KUVATAIDE 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 2 vvh) 

 

    



Tavoitteet 

8. 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 Tutkitaan, arvioidaan ja tulkitaan lähiympäristöä sekä kerrotaan 

siitä kuvataiteellisin keinoin. 

Tutustutaan Topeliuksen koulun ympäristön arkkitehtuuriin ja jul-

kisiin taideteoksiin. 

L1 

L3 

L4 

L5 

T2 rohkaista oppilasta 

keskustelemaan omista 

ja muiden havainnoista 

ja ajatuksista sekä pe-

rustelemaan näkemyksi-

ään 

S3 Analysoidaan, dokumentoidaan ja tutkitaan visuaalisesti tai kir-

joittaen kuvataiteen teoksia tai -ilmiöitä. 

Keskustellaan yhdessä oppilaiden töistä. 

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 Tehdään monipuolisesti media- tai kuvataiteellisia teoksia omista 

havainnoista ja ajatuksista. 

Käytetään sekä kouluun soveltuvia perinteisiä kuvantekemisen ja 

kolmiulotteisen työskentelyn menetelmiä että digitaalista kuvaa. 

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 

Rohkaistaan oppilasta luovaan monipuoliseen kuvailmaisuun.  

Tutustutaan sekä perinteisiin kuvantekemisen ja kolmiulotteisen 

työskentelyn menetelmiin että digitaalisen kuvan mahdollisuuk-

siin. 

Syvennetään taitoja tutustumalla ja hyödyntämällä taidetietoläh-

teitä internetissä, Suomessa ja maailmalla. 

 

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. 

L1 

L2 

L3 

L5 

T6 rohkaista oppilasta il-

maisemaan mielipitei-

tään sekä soveltamaan 

kuvallisen viestinnän ja 

S1 Pohditaan ja tulkitaan jotain Turun ympäristössä tai mediassa ole-

vaa tapahtumaa tai ilmiötä. 

L1 

L2 

L4 

L7 



vaikuttamisen keinoja 

omissa kuvissaan 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden kannalta kiin-

nostaviin ajankohtaisiin kaupunkisuunnitteluun liittyviin hankkei-

siin ja ympäristökysymyksiin. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta  

T7 ohjata oppilasta so-

veltamaan kuvallisia, sa-

nallisia ja muita kuvatul-

kinnan menetelmiä 

S2 Analysoidaan ja kirjoitetaan omista ja toisten kuvataiteellisista 

töistä. 

Harjoitellaan kuvien tulkintaa kuvallisin ja sanallisin keinoin. 

L1 

L2 

L4 

L5 

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. 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin taideteoksiin 

museoissa ja taidenäyttelyissä. 

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. 

 

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 Keskustellaan taiteen vaikutuksista. 

Tutustutaan taiteen, kuvaviestinnän, muotoilun ja arkkitehtuurin 

asemaan yhteiskunnassa. 

L3 

L4 

L6 

L7 

T11 kannustaa oppilasta 

ottamaan kuvailmaisus-

saan huomioon kulttuu-

rinen moninaisuus ja 

kestävä kehitys sekä vai-

kuttamaan kuvien avulla 

S1 Tutkitaan oman työskentelyn ekologisia ja eettisiä vaikutuksia. 

Opetellaan tekemään sellaisia valintoja, että oma toiminta on 

ekologisesti ja eettisesti hyvää. 

Nimetään taiteen ilmiöitä. 

Tutustutaan kuvailmaisuun eri kulttuureissa ja erilaisiin kuvakult-

tuureihin omassa ympäristössä.  

Tutustutaan kuvilla vaikuttamisen keinoihin. 

L1 

L2 

L4 

L7 

 

 

9. luokka 

KUVATAIDE 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 2 vvh) 



 

     

Tavoitteet 

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 Tutkitaan, arvioidaan ja tulkitaan lähiympäristöä sekä kerrotaan 

siitä kuvataiteellisin keinoin. 

Tutustutaan Topeliuksen koulun ympäristön arkkitehtuuriin ja jul-

kisiin taideteoksiin. 

L1 

L3 

L4 

L5 

T2 rohkaista oppilasta 

keskustelemaan omista 

ja muiden havainnoista 

ja ajatuksista sekä pe-

rustelemaan näkemyksi-

ään 

S3 Analysoidaan, dokumentoidaan ja tutkitaan visuaalisesti tai kir-

joittaen kuvataiteen teoksia tai -ilmiöitä. 

Keskustellaan yhdessä oppilaiden töistä. 

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 Tehdään monipuolisesti media- tai kuvataiteellisia teoksia omista 

havainnoista ja ajatuksista. 

Käytetään sekä kouluun soveltuvia perinteisiä kuvantekemisen ja 

kolmiulotteisen työskentelyn menetelmiä että digitaalista kuvaa. 

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 

Rohkaistaan oppilasta luovaan monipuoliseen kuvailmaisuun.  

Syvennetään taitoja tutustumalla ja hyödyntämällä taidetietoläh-

teitä internetissä, Suomessa ja maailmalla. 

Tutustutaan sekä perinteisiin kuvantekemisen ja kolmiulotteisen 

työskentelyn menetelmiin että digitaalisen kuvan mahdollisuuk-

siin. 

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. 

L1 

L2 

L3 

L5 



T6 rohkaista oppilasta il-

maisemaan mielipitei-

tään sekä soveltamaan 

kuvallisen viestinnän ja 

vaikuttamisen keinoja 

omissa kuvissaan 

S1 Pohditaan ja tulkitaan jotain Turun ympäristössä tai mediassa ole-

vaa tapahtumaa tai ilmiötä. 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden kannalta kiin-

nostaviin ajankohtaisiin kaupunkisuunnitteluun liittyviin hankkei-

siin ja ympäristökysymyksiin. 

L1 

L2 

L4 

L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta  

T7 ohjata oppilasta so-

veltamaan kuvallisia, sa-

nallisia ja muita kuvatul-

kinnan menetelmiä 

S2 Analysoidaan ja kirjoitetaan omista ja toisten kuvataiteellisista 

töistä. 

Harjoitellaan kuvien tulkintaa kuvallisin ja sanallisin keinoin. 

L1 

L2 

L4 

L5 

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. 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiin taideteoksiin 

museoissa ja taidenäyttelyissä. 

 

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. 

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 Keskustellaan taiteen vaikutuksista. 

Tutustutaan taiteen, kuvaviestinnän, muotoilun ja arkkitehtuurin 

asemaan yhteiskunnassa. 

L3 

L4 

L6 

L7 

T11 kannustaa oppilasta 

ottamaan kuvailmaisus-

saan huomioon kulttuu-

rinen moninaisuus ja 

kestävä kehitys sekä vai-

kuttamaan kuvien avulla 

S1 Tutkitaan oman työskentelyn ekologisia ja eettisiä vaikutuksia. 

Opetellaan tekemään sellaisia valintoja, että oma toiminta on 

ekologisesti ja eettisesti hyvää. 

Nimetään taiteen ilmiöitä. 

Tutustutaan kuvailmaisuun eri kulttuureissa ja erilaisiin kuvakult-

tuureihin omassa ympäristössä.  

Tutustutaan kuvilla vaikuttamisen keinoihin. 

L1 

L2 

L4 

L7 

 

 

8. luokka 

KÄSITYÖ 



Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 2 vvh) 

 

     

Tavoitteet 

8. 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 ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perintei-

siä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.  

Pohditaan kierrätettäviä materiaaleja ja niiden käyttövaihtoehtoja. 

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 kierrätysmateriaa-

lista. 

L2 

L3 

T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsityöhön 

omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita 

sekä toteuttamaan nii-

den perusteella koko-

nainen käsityöprosessi 

ja arvioimaan oppimis-

taan  

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin ede-

tessä. 

Muotoilu: Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, 

nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteu-

tuksessa.  

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

L1 

 



Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Perehdytään kierrätykseen kokonaisen käsityön prosessissa. 

T3 opastaa oppilasta tu-

tustumaan ja käyttä-

mään monipuolisesti 

erilaisia työvälineitä, 

materiaaleja ja tarkoi-

tuksenmukaisia työta-

poja sekä kehittämään 

innovaatioita 

S1-

S5 

Innovointi: Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. 

  

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.  

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.  

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia mahdollisesti kierrä-

tysmateriaalista.  

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

L4 

L6 

 

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään sujuvasti 

käsityön käsitteitä, 

merkkejä ja symboleja 

sekä vahvistamaan visu-

aalista, materiaalista ja 

teknologista ilmaisuaan   

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

L2 

L4 

 



Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

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.  

Mietitään kierrätysmateriaalien vaikutusta työvälineiden ja työta-

pojen valintaan. 

T5 ohjata oppilasta ha-

vainnoimaan, ennakoi-

maan ja reagoimaan 

työtilanteisiin liittyviin 

riskitekijöihin ja toimi-

maan turvallisesti käsi-

työprosessissa 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan 

sekä arvioidaan työn vaaroja ja riskejä osana käsityöprosessia. 

Työskennellään turvallisesti. 

L3 

L6 

 

T6 ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- ja 

viestintäteknologian 

mahdollisuuksia käsi-

työn suunnittelussa, val-

mistuksessa ja doku-

mentoinnissa, sekä yh-

teisöllisen tiedon tuot-

tamisessa ja jakami-

sessa 

S1-

S5 

Innovointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia pro-

sessin edetessä. 

 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

L5 

 



T7 ohjata oppilasta tun-

temaan käsityön, kä-

dentaitojen ja teknolo-

gisen kehityksen merki-

tys omassa elämässään, 

yhteiskunnassa, yrittä-

jyydessä ja muussa työ-

elämässä 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimi-

seen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaa-

lisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.  

Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.  

Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

L6 

 

T8 ohjata oppilasta ta-

loudelliseen ajatteluun 

ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valin-

toja, jotka edistävät kes-

tävää elämäntapaa  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden 

erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökul-

masta.  

Materiaalivalinnoissa painotetaan kierrätysmateriaalien käyttöä. 

Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä 

arjessa.  

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 

 

L1  

L4  

L7 

 

 

 

9. luokka 

KÄSITYÖ 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 2 vvh) 

 

    

Tavoitteet 

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 ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen. 

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perintei-

siä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.  

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa. 

L2 

L3 



Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.   

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

Perehdytään valaisimien suunnitteluun ja toimintaan. 

T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsityöhön 

omia oppimisen ja työs-

kentelyn tavoitteita 

sekä toteuttamaan nii-

den perusteella koko-

nainen käsityöprosessi 

ja arvioimaan oppimis-

taan  

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.  

Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin ede-

tessä.  

Muotoilu: Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, 

nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteu-

tuksessa.  

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologi-

sesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. 

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti 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 paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.  

L4 

L6 

 



Pohditaan sulautettuja järjestelmiä valaisimen valmistamisen näkö-

kulmasta.  

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.  

Pohditaan työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työta-

poja valaisimien toteuttamisessa.  

Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja 

laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään sujuvasti 

käsityön käsitteitä, 

merkkejä ja symboleja 

sekä vahvistamaan visu-

aalista, materiaalista ja 

teknologista ilmaisuaan   

S1-

S5 

Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti 

ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symbo-

leja.  

 

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen.   

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa.  

Pohditaan tuotteen funktion merkitystä materiaalivalintoihin ja 

käyttöturvallisuuteen. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjo-

amiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusproses-

sissa.  

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

L2 

L4 

 

T5 ohjata oppilasta ha-

vainnoimaan, ennakoi-

maan ja reagoimaan 

työtilanteisiin liittyviin 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan 

sekä arvioidaan työn vaaroja ja riskejä osana käsityöprosessia. 

Työskennellään turvallisesti. 

L3 

L6 

 



riskitekijöihin ja toimi-

maan turvallisesti käsi-

työprosessissa 

T6 ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- ja 

viestintäteknologian 

mahdollisuuksia käsi-

työn suunnittelussa, val-

mistuksessa ja doku-

mentoinnissa, sekä yh-

teisöllisen tiedon tuot-

tamisessa ja jakami-

sessa 

S1-

S5 

Innovointi: Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia pro-

sessin edetessä. 

Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yh-

teiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.  

Hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyi-

syyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuk-

sessa. 

Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä 

materiaaleja.  

Käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materi-

aaleja ja valmistustekniikoita.  

Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjel-

mointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.  

Dokumentointi ja arviointi: Dokumentoidaan kokonainen käsityö-

prosessi hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Tekeminen: Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, 

koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

L5 

 

T7 ohjata oppilasta tun-

temaan käsityön, kä-

dentaitojen ja teknolo-

gisen kehityksen merki-

tys omassa elämässään, 

yhteiskunnassa, yrittä-

jyydessä ja muussa työ-

elämässä 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimi-

seen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaa-

lisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.  

Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.  

Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

L6 

 

T8 ohjata oppilasta ta-

loudelliseen ajatteluun 

ja kehittämään käsityö-

prosessiin liittyviä valin-

toja, jotka edistävät kes-

tävää elämäntapaa  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden 

erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökul-

masta.  

Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä 

arjessa.  

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. 

L1  

L4  

L7 

 

 

 

8. luokka 

LIIKUNTA 

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



 

     

Tavoitteet 

8. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Fyysinen toimintakyky  

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia lii-

kuntamuotoja ja harjoit-

telemaan parhaansa yrit-

täen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 

Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja 

sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa yrittäen.  

 

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. 

 

Syvennytään joukkuepelien lajikohtaisiin teknisiin ja taktisiin tai-

toihin. 

L3 



T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, yllä-

pitämään ja kehittämään 

fyysisiä ominaisuuksiaan: 

voimaa, nopeutta, kestä-

vyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Pohditaan fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitystä 

omalle hyvinvoinnille. 

Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-

kuvuus, voima ja kestävyys. 

Harjoitellaan eri yleisurheilulajien tekniikoita.  

L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesi-

pelastustaitoja, jotta op-

pilas osaa sekä uida että 

pelastautua ja pelastaa 

vedestä 

S1 Kehitetään taitoa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä. L3 

T7 ohjata oppilasta turval-

liseen ja asialliseen toi-

mintaan 

S1 Kuunnellaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.  

 

Toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti turval-

lisuusnäkökohdat ja toiset huomioiden.  

L3   

L6   

L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja tunneil-

maisuaan liikuntatilan-

teissa toiset huomioon ot-

taen.  

S2 Osataan ilmaista omia tunteita toiset huomioon ottaen.  

Toimitaan kaikkien ryhmän oppilaiden kanssa.  

Autetaan ja kannustetaan muita oppilaita.  

 

L2   

L3   

L6   

L7 

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. 

Syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen tai-

toja. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuu-

luvuutta. Tämä toteutuu mm. joukkuepelejä pelaten. 

L2   

L6   

L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

vahvistaa oppilaan itse-

näisen työskentelyn tai-

toja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  

Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi. 

 

L1   

L2   

L3 

T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, pätevyy-

destä ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan 

antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opet-

tajalta että muilta oppilailta.  

Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuotta-

via tehtäviä.  

L1   

L2 



Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearvi-

ointia. 

T12 auttaa oppilasta ym-

märtämään riittävän fyy-

sisen aktiivisuuden ja lii-

kunnallisen elämäntavan 

merkitys kokonaisvaltai-

selle hyvinvoinnille  

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan 

merkitystä omalle hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

L3 

T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoi-

hin ja taitoihin, jotta hän 

saa edellytyksiä löytää it-

selleen sopivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia liikunta-

harrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. 

hyödyntäen Mihi-toimintaa). 

 

Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana it-

searviointia. 

L1   

L3 

 

 

9. luokka 

LIIKUNTA 

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

 

     

Tavoitteet 

9. luokka 

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Fyysinen toimintakyky  

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia lii-

kuntamuotoja ja harjoit-

telemaan parhaansa yrit-

täen  

S1 Liikutaan liikuntatunneilla aktiivisesti ja monipuolisesti. 

Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia liikuntatehtäviä ja -lajeja 

sekä itsenäisesti että ryhmissä parhaansa yrittäen.  

 

L1 

L2 

T2 ohjata oppilasta har-

jaannuttamaan havainto-

motorisia taitojaan eli ha-

vainnoimaan itseään ja 

ympäristöään aistien 

S1 Hahmotetaan omaa kehoa, voimaa, aikaa ja ympäröivää tilaa 

sekä tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntati-

lanteissa.  

L1  

L3  

L4 



avulla sekä tekemään lii-

kuntatilanteisiin sopivia 

ratkaisuja  

T3 ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehittä-

mään tasapaino- ja liikku-

mistaitojaan, jotta oppilas 

osaa käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuoli-

sesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä, eri vuoden-

aikoina ja eri liikuntamuo-

doissa  

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

toja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa ja erilaisissa ym-

päristöissä. 

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. 

Harjoitetaan ja kehitetään sekä yksilö- että joukkuepelitaitoja eri 

palloilulajeissa. Kurssiin osallistuvilla on etulyöntiasema päästä 

koulun joukkueisiin eri palloilulajeissa. 

Harjoitellaan eri yleisurheilulajien tekniikoita.  

L3 

T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, yllä-

pitämään ja kehittämään 

fyysisiä ominaisuuksiaan: 

voimaa, nopeutta, kestä-

vyyttä ja liikkuvuutta  

S1 Osataan arvioida omaa fyysistä toimintakykyä. 

Ymmärretään fyysisten ominaisuuksien ylläpitämisen merkitys 

omalle hyvinvoinnille. 

Harjoitellaan ohjatusti fyysisiä ominaisuuksia kuten nopeus, liik-

kuvuus, voima ja kestävyys. 

Perehdytään kuntosaliharjoitteluun ja tehdään oma kuntosalioh-

jelma. 

L3 

T6 S1  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 Harjoitellaan ilmaisemaan omia tunteita toiset huomioon ottaen.  

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. 

Harjoitellaan ryhmän ohjaamista. Suunnitellaan ja ohjataan pie-

nissä ryhmissä tai pareittain liikuntatunti muulle ryhmälle. 

 

L2   

L6   

L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

vahvistaa oppilaan itse-

näisen työskentelyn tai-

toja 

S3 Toimitaan itsenäisesti annetun ohjeen mukaan.  

Ponnistellaan pitkäjänteisesti oman ja yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi. 

 

L1   

L2   

L3 

T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, pätevyy-

destä ja yhteisöllisyydestä 

S3 Kehitetään liikunnan kautta myönteistä minäkuvaa. Opetellaan 

antamaan ja vastaanottamaan myönteistä palautetta sekä opet-

tajalta että muilta oppilailta.  

Kokeillaan omalle taitotasolle soveltuvia iloa ja virkistystä tuotta-

via tehtäviä.  

Arvioidaan omia liikuntakokemuksia ja toimintaa osana itsearvi-

ointia. 

L1   

L2 

T12 auttaa oppilasta ym-

märtämään riittävän fyy-

sisen aktiivisuuden ja lii-

kunnallisen elämäntavan 

merkitys kokonaisvaltai-

selle hyvinvoinnille  

S3 Pohditaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan 

merkitystä omalle hyvinvoinnille osana itsearviointia. 

L3 

T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoi-

hin ja taitoihin, jotta hän 

saa edellytyksiä löytää it-

selleen sopivia iloa ja vir-

kistystä tuottavia liikunta-

harrastuksia  

S3 Kokeillaan eri liikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan (esim. 

hyödyntäen Mihi-toimintaa). 

Pohditaan omaa kiinnostuneisuutta eri liikuntalajeihin osana it-

searviointia. 

 

L1   

L3 

 

 

8. luokka 

KOTITALOUS  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 2 vvh) 

 



     

Tavoitteet 

8. luokka  

S Kuntakohtainen / Koulukohtainen L 

Käytännön toimintataidot  

T1 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan, 

organisoimaan ja arvioi-

maan työtä ja 

toimintaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan.  

Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 

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. 

Huomioidaan kalenterivuoden eri juhlat ja laaditaan erilaisia juh-

lasuunnitelmia toteutuksineen. 

Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mu-

kaisiin aineisiin, laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 

Laajennetaan ruoka-aineiden, laitteiden ja työvälineiden tunte-

musta, samalla työtapoja monipuolistaen. 

L2 

L3 

T3 ohjata ja rohkaista op-

pilasta 

valitsemaan ja käyttä-

mään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän ku-

lutuksen 

mukaisesti materiaaleja, 

työvälineitä, 

laitteita sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-

malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 

aiheita.  

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-

nustietoisesti 

Toteutetaan kodin puhtaanapitomenetelmiä kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaan. 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-

don hankintaan. 

L3 

L4 

L5 

L7 

T4 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan 

ajankäyttöään ja työn ete-

nemistä sekä 

S1 

S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

Vahvistetaan työskentelyn sujuvuutta ajankäyttö huomioiden. 

L1 

L3 

L6 



ylläpitämään järjestystä 

oppimistehtävien aikana 

T5 ohjata ja motivoida op-

pilasta 

toimimaan hygieenisesti, 

turvallisesti ja 

ergonomisesti sekä ohjata 

kiinnittämään oppilaan 

huomioita 

käytettävissä oleviin voi-

mavaroihin 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia 

ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden 

ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.  

Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  

Tarkastellaan omantoiminnan vaikutusta turvallisessa toimin-

taympäristössä ja työskentelyssä. 

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. 

Syvennetään suomalaisen ruokakulttuurin tuntemusta ja tarkas-

tellaan monikulttuurisuuden vaikutusta. 

L2 

L3 

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään 

yksin ja ryhmässä sekä so-

pimaan työtehtävien jaka-

misesta ja 

ajankäytöstä 

S1 

S2 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla.  

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä. 

L3 

L6 

L7 

T9 kannustaa oppilasta 

toimimaan hyvien tapojen 

mukaisesti 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  L2 

L6 

L7 



vuorovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman 

käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toi-

minnassa 

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

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.  

Harjoitellaan median tarjoaman tiedon kriittistä tarkastelua. 

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 

S2 

S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

Harjoitellaan omaa mielipiteenilmaisua ja myös muiden mielipi-

teiden huomioonottamista rakentavasti. 

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 

 

 

9. luokka 

KOTITALOUS  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (0 + 2 vvh) 

 



     

Tavoitteet 

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.  

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaiseen 

tiedon hankintaan.  

Asetetaan tavoitteita toiminnalle ja arvioidaan omaa oppimista. 

L3 

T2 ohjata oppilasta har-

joittelemaan 

kotitalouden hallinnassa 

tarvittavia 

kädentaitoja sekä kannus-

taa luovuuteen 

ja estetiikan huomioimi-

seen 

S1 

S2  

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 

ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 

Tutustutaan arjessa tarvittaviin ja käytettäviin tarkoituksen- mu-

kaisiin aineisiin, laitteisiin, välineisiin ja työtapoihin. 

Huomioidaan kalenterivuoden juhlat. 

L2 

L3 

T3 ohjata ja rohkaista op-

pilasta 

valitsemaan ja käyttä-

mään hyvinvointia 

edistävästi ja kestävän ku-

lutuksen 

mukaisesti materiaaleja, 

työvälineitä, 

laitteita sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

 

S1 

S2 

S3 

Harjoitellaan ja edistetään ruoanvalmistus- ja leivontataitoja otta-

malla huomioon paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia 

aiheita.  

Pohditaan kodin puhtaanapitomenetelmiä ympäristö- ja kustan-

nustietoisesti. 

Toteutetaan puhtaanapitomenetelmiä kestävä kehityksen peri-

aatteet huomioiden. 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

Harjoitellaan asioimista kuluttajina.  

Perehdytään vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-

don hankintaan. 

L3 

L4 

L5 

L7 

T4 ohjata oppilasta suun-

nittelemaan 

ajankäyttöään ja työn ete-

nemistä sekä 

S1 

S2  

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

Vahvistetaan omantoiminnan suunnittelua ja työskentelyä. 

L1 

L3 

L6 



ylläpitämään järjestystä 

oppimistehtävien aikana 

T5 ohjata ja motivoida op-

pilasta 

toimimaan hygieenisesti, 

turvallisesti ja 

ergonomisesti sekä ohjata 

kiinnittämään oppilaan 

huomioita 

käytettävissä oleviin voi-

mavaroihin 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruokaan ja syömiseen liittyviä valintoja ja tottumuksia 

ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, taloudellisuuden, eettisyyden 

ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.  

Arvioidaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.  

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

L3 

L5 

L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  

T6 ohjata oppilasta har-

joittelemaan 

kuuntelua sekä rakenta-

vaa keskustelua 

ja argumentointia oppi-

mistehtävien 

suunnittelussa ja toteut-

tamisessa 

S1 

S2 

S3 

 

 

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä.  

Pohditaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusva-

lintoihin. 

L1 

L2 

L6 

L7 

T7 aktivoida oppilasta 

tunnistamaan 

arjen rakentumista ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisia toimin-

taympäristöjä 

sekä kotitalouksien perin-

teitä 

S1 

S2 

S3 

Suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisiin ruokailutilanteisiin 

ja kodin juhliin huomioimalla esteettiset näkökulmat. 

Laajennetaan ruokakulttuurien tuntemusta. 

L2 

L3 

T8 ohjata oppilasta työs-

kentelemään 

yksin ja ryhmässä sekä so-

pimaan työtehtävien jaka-

misesta ja 

ajankäytöstä 

S1 

S2 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla.  

Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyt-

töön ja vastuunottoon perheessä. 

L3 

L6 

L7 

T9 kannustaa oppilasta 

toimimaan hyvien tapojen 

mukaisesti 

S1 

S2 

S3 

Pohditaan ruoka- ja tapakulttuuria osana identiteettiä.  L2 

L6 

L7 



vuorovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman 

käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toi-

minnassa 

Sovelletaan ja syvennetään opittua omassa kodissa ja lähipiirissä 

kotitehtävien avulla. 

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. 

Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun median tarjoamaa tietoa tulkit-

taessa. 

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 

S2 

S3 

Perehdytään kuluttajan vastuuseen ja oikeuteen valintoja ja sopi-

muksia tehdessä. 

Rohkaistaan omaan mielipiteen ilmaisuun, mutta muiden mielipi-

teiden huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen erilaisissa valin-

tatilanteissa. 

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 

 

 

Liite 6. Katsomusaineiden opetus  

 
Opetuksen tavoitteet ja sisällöt  
Topeliuksen koulussa voidaan järjestää uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon opetuksen mukai-
nen, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty kokonaisuus, yhteisenä katsomusaineiden ope-
tusjärjestelynä. Koulun valitsema opetusjärjestely kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. 
 
Vuosiluokat 1. – 6.  
Yhteinen katsomusaineiden opetus voidaan järjestää viidennellä vuosiluokalla.  



Opetuksen tavoitteena on edistää eri uskontosidonnaisten katsomusaineiden sekä elämänkatsomustiedon oppi-
laiden välistä dialogia.  
Opetuksessa tuodaan esiin maamme monikulttuurinen kehitys sekä osoitetaan eri katsantokantojen läsnäolo his-
toriallisessa Turussa.  
Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt aihekokonaisuudet toteutetaan kattavasti, omaa katsantokantaa 
huomioiden siten, että uskontosidonnaisen ja elämänkatsomustiedon kurssien tavoitteet, sisällöt ja työtavat tule-
vat huomioitua.  
Kiinnitetään huomiota siihen, että oppilaista kasvaa monikulttuurillisuutta ymmärtäviä ja vastuullisia kansalaisia, 
joilla on opetussuunnitelman mukaiset tarvittavat tiedot omasta oppiaineestaan sekä mahdollisuus oppia aidosti 
suvaitsevaisessa ja monikulttuurisesti rikkaassa opetusympäristössä.  
 
Lähestymistavat työskentely  
Opetuksen lähtökohtana on monitieteellisyys.  
Opetusjärjestelyissä huomioidaan jokaisen oppilaan oma katsantokanta.  
Maailmankatsomusta tarkastellaan monitieteellisesti hyödyntäen kulttuurien tutkimuksen, etnologian, teologian, 
uskontotieteen ja historian metodeja.  
Opetuksessa jokaista oppilasta rohkaistaan laajentamaan omaa tietämystään sekä tarkastelemaan uskontoihin ja 
katsomuksiin liittyviä kysymyksiä mahdollisimman moniulotteisesti.  
Lisäksi oppilaille opetetaan tieteellistä analyysiä sekä kriittistä lähestymistapaa.  
Päätarkoituksena on suvaitseva ja monia eri lähtökohtia ymmärtävä ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa edustaa 
omaa ajatusmaailmaansa.  
 
Työskentelytavat  
ovat monimuotoisia (esimerkiksi ryhmätyöt, yksilöopiskelu, vertaisoppiminen ja keskustelut).  
Eri uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon oppilaille voidaan tarjota heidän omien lähtökoh-
tiensa mukaista opetusta.  
Opetuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen, muun muassa uskontokuntien, järjes-
töjen sekä yhteisöjen kanssa.  
 
Yhteisen katsomusaineen 5. luokan vuosiluokkaistetut sisällöt  
Lähi-idän uskonnot, katsomusten maailma ja minä.  
▪ tutustuminen Lähi-idän alueella syntyneisiin uskontoihin: juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin  

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

▪ oppilas saa käsityksen kolmen uskonnon yhteisistä piirteistä  

▪ oppilas pohtii uskonnon, uskomuksen ja tieteen välisiä eroja  

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



Oppimisprosessissa:  
▪ käsitellään myös uskonnottomuutta ja uskonnonvapautta  

▪ pohditaan minäkäsitystä ja sen muodostumista  

▪ käydään läpi erilaisuuden, samanlaisuuden ja samanarvoisuuden teemaa  

▪ tutustutaan monikulttuurisuuteen, suvaitsevaisuuteen sekä rasismiin  
 
Opetuksellinen sisältö toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppisisällön sekä 
perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteissa määritellyn sisällön mukaisesti.  
 
Vuosiluokat 7. – 9.  
Seitsemännellä vuosiluokalla voidaan opiskella eri katsomusaineita yhteisissä opetusryhmissä.  
Opetus koostuu eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon yhteisistä tavoitteista ja sisällöistä.  
Kukin sisältöalue käsitellään oppilaan omaa katsomusta kunnioittaen niin, että oppilaan oman katsomuksen mu-
kainen opetussuunnitelma toteutuu.  
Opetusryhmissä voi olla kaikkien eri uskontojen sekä elämänkatsomustiedon oppilaita tarpeen mukaan.  
Opetuksen tavoitteena on edistää eri uskontosidonnaisten katsomusaineiden sekä elämänkatsomustiedon oppi-
laiden välistä dialogia.  
Opetuksessa tuodaan esiin maamme monikulttuurinen kehitys sekä osoitetaan eri katsomusaineiden läsnäolo 
Suomessa ja kaupungissamme.  
Opetusjärjestelyissä huomioidaan kunkin opetusryhmän katsomuksellinen koostumus.  
Opetusta eriytetään ryhmien koostumukset huomioiden esimerkiksi eriyttämällä kotitehtäviä tai käyttämällä 
omaa katsomuksellista materiaalia.  
Opetusmenetelminä käytetään mm. keskusteluja, vertaisopiskelua, ryhmätöitä ja yksilöopiskelua.  
Oppiminen arvioidaan suhteessa koulun opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. 

 

 


