
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arviointitiedote 
Vuosiluokat 7-9 

4.12.2020 
 

 



1. Arvioinnin periaatteet 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelma otettiin 

käyttöön vaiheittain. Syksystä 2019 kaikki yläkoulun oppilaat ovat opiskelleet saman opetussuunnitelman 

mukaisesti. Puolalan koulun oppilasarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. Tässä arviointitiedotteessa 

kerrotaan tiivistetysti siitä, mitä koulussa arvioidaan, miksi ja milloin arvioidaan sekä miten arviointia 

tehdään. 

Opetussuunnitelman arviointiosuutta selkiytettiin valtakunnallisesti ja muutokset astuivat voimaan 

1.8.2020. Syksystä 2021 päättöarvioinnin kriteerit tarkentuvat. 

 

Arvioinnin tehtävä    

Oppilasarvioinnilla on kaksi tehtävää: 

 Arviointi tukee, ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja 

vahvistaen näin oppilaan käsitystä itsestään oppijana (formatiivinen arviointi). 

 Arviointi määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet eli antaa 

tietoa oppilaan edistymisestä (summatiivinen arviointi) 

 

Tämän lisäksi arviointi tukee opetuksen ja oppimisen suunnittelua.  

 

Mitä arvioidaan? 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.  

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen 

antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa oppilaan aiempaan osaamiseen ja asetettuihin 

tavoitteisiin. Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason arvioimiseksi 

oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. 

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. Opetuksessa 

tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito 

suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito 

toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.  Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja 

arvosanan muodostamista. 

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun 

kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan 

yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana 

kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja 

erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. Käyttäytymisen arviointikriteerit on esitetty tiedotteen 

kohdassa 4.  

 



Miksi ja milloin arvioidaan? 

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. 

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää 

itsearvioinnin ja vertaispalautteen taitoja. Arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan 

lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä.  

 Opettajan antama palaute auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään 

- mitä heidän on tarkoitus oppia 
- mitä he ovat jo oppineet  
- miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. 

 
Opintojen aikaiseen arviointiin sisältyy myös lukuvuoden päätteeksi tehtävä kokonaisarvio oppilaan koko 

lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Vuosiluokilla 7-9 oppilaat saavat numeroarvosanan. 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista todistukseen merkitään 

sanallinen arvio (hyväksytty/hylätty). Kaikille oppilaille yhteisten aineiden arviointikriteerit eri arvosanoille 

on esitetty tiedotteen kohdassa 2. 

Lukuvuositodistuksen lisäksi Puolalan koulun oppilaat saavat syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen. 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti 

vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen 

laatimia päättöarvioinnin kriteerejä. Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) on esitetty 

tiedotteen kohdassa 3.  

 

Miten arvioidaan? 

Oppiainekohtainen arviointi tapahtuu kuvan osoittamin keinoin.  
 

  



2. Yhteisten oppiaineiden arviointikriteerit opintojen aikana 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas toimii erilaisissa vietintätilanteissa vastuullisesti ja rakentavasti 

 oppilas hallitsee tiedonhaun keskeiset vaiheet ja osaa hakea tietoa itsenäisesti 

 oppilas tuottaa eri tekstilajeja 

 oppilas käyttää tekstien perusrakenteita monimuotoisesti ja hallitsee 
oikeakielisyyssäännöt 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja tuntee suomalaisen kirjallisuuden vaiheita sekä 
ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta 

 oppilas lukee useita kirjoja ja jakaa lukukokemuksiaan 
 

9  oppilas toimii erilaisissa vietintätilanteissa vastuullisesti  

 oppilas hallitsee tiedonhaun keskeiset vaiheet ja osaa hakea tietoa 

 oppilas osaa tuottaa eri tekstilajeja 

 oppilas osaa käyttää tekstien perusrakenteita pääpiirteittäin ja hallitsee 
oikeakielisyyssäännöt lähes moitteettomasti 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheita sekä 
ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta 

 oppilas lukee useita kirjoja ja jakaa lukukokemuksiaan 
 

8  oppilas osaa toimia ohjatusti monenlaisissa viestintätilanteissa 

 oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa 
voidaan hakea 

 oppilas osaa tuottaa ohjatusti eri tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteet ja oikeakielisyyssäännöt 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit, lukee useita kirjoja ja osaa jakaa 
lukukokemuksiaan 
 

7  oppilas osaa toimia ohjatusti erilaisissa viestintätilanteissa 

 oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea 

 oppilas osaa tuottaa ohjatusti eri tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja, lukee sovittuja kirjoja ja osaa jollain tavoin 
jakaa lukukokemuksiaan 
 

6  oppilas osaa toimia ohjatusti joissakin viestintätilanteissa 

 oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea   

 oppilas osaa tuottaa ohjatusti eri tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja ja lukee ohjatusti sovittuja kirjoja 
 

5  oppilas osaa toimia tuetusti joissakin viestintätilanteissa  

 oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea  

 oppilas osaa tuottaa tuetusti eri tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja ja lukee tuetusti sovittuja katkelmia 
 

4  oppilas ei saavuta tavoitteita 
  



Aine Äidinkieli ja kirjallisuus; suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 

Todistusarvosana Määräytymisperusteita 

10  oppilas toimii erilaisissa vietintätilanteissa vastuullisesti ja rakentavasti 

 oppilas hallitsee tiedonhaun keskeiset vaiheet ja osaa hakea tietoa itsenäisesti 

 oppilas osaa tunnistaa ja tuottaa monipuolisesti eri tekstilajeja  

 oppilas käyttää tekstien perusrakenteita ja hallitsee opetetut oikeakielisyyssäännöt 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit sekä ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta ja 
monikielisyyden merkityksen 

 oppilas lukee kirjoja ja jakaa lukukokemuksiaan 

 oppilas osaa asettaa itselleen haastavia oppimistavoitteita  
 

9  oppilas toimii erilaisissa vietintätilanteissa vastuullisesti  

 oppilas hallitsee tiedonhaun keskeiset vaiheet ja osaa hakea tietoa 

 oppilas osaa tunnistaa ja tuottaa eri tekstilajeja 

 oppilas osaa useimmiten käyttää tekstien perusrakenteita ja hallitsee opetettuja 
oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit sekä ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta ja 
monikielisyyden merkityksen 

 oppilas lukee kirjoja ja jakaa lukukokemuksiaan 

 oppilas osaa asettaa itselleen välillä haastaviakin oppimistavoitteita kielenoppijana 
 

8  oppilas osaa toimia ohjatusti monenlaisissa viestintätilanteissa 

 oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa 
voidaan hakea 

 oppilas osaa tunnistaa ja tuottaa ohjatusti eri tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja sekä ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta 
ja monikielisyyden merkityksen 

  oppilas lukee kirjallisuutta ja osaa ohjatusti jakaa lukukokemuksiaan 

 oppilas osaa asettaa itselleen oppimistavoitteita kielenoppijana 
 

7  oppilas osaa toimia ohjatusti erilaisissa viestintätilanteissa 

 oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea 

 oppilas osaa tunnistaa ja tuottaa ohjatusti joitakin tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja, lukee sovittuja kirjoja ja osaa jollain tavoin 
jakaa lukukokemuksiaan 

 oppilas ymmärtää monikielisyyden merkityksen  
 

6  oppilas osaa toimia ohjatusti joissakin viestintätilanteissa 

 oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea   

 oppilas osaa tuottaa ja tunnistaa ohjatusti joitakin tekstilajeja 

 oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja ja lukee ohjatusti sovittua kirjallisuutta 
 

5  oppilas osaa toimia tuetusti joissakin viestintätilanteissa  

 oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea  

 oppilas osaa tunnistaa ja tuottaa tuetusti joitakin tekstilajeja 

 oppilas tuntee joitakin kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja oikeakielisyyssääntöjä 

 oppilas tuntee kirjallisuuden päälajeja ja lukee tuetusti sovittuja katkelmia 
 

4  oppilas ei saavuta tavoitteita 
  



Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli  
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa erittäin monipuolisesti pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta sekä osoittaa 
kieli- ja kulttuuritietoisuutta laaja-alaisesti 

 oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan määrätietoisesti ja osaa arvioida 
opiskelutapojaan kriittisesti ja rakentavasti 

 oppilas ottaa vastuuta omasta ja tarvittaessa myös muiden oppimisesta 

 osaa taitotason mukaiset kielioppirakenteet ja sanaston kattavasti sekä pystyy 
viestimään taitotason mukaisissa tilanteissa sujuvasti ja luontevasti 
 

9  oppilas osaa monipuolisesti pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta sekä osoittaa kieli- ja 
kulttuuritietoisuutta 

 oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan määrätietoisesti ja arvioida 
opiskelutapojaan kriittisesti 

 oppilas ottaa vastuuta omasta ja ajoittain myös muiden oppimisesta 

 osaa taitotason mukaiset kielioppirakenteet ja sanaston laajasti sekä pystyy 
viestimään taitotason mukaisissa tilanteissa vaivattomasti 
 

8  oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta sekä osoittaa kieli- ja 
kulttuuritietoisuutta 

 oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan  

 oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan 

 osaa pääsääntöisesti taitotason mukaiset kielioppirakenteet ja sanaston sekä pystyy 
viestimään taitotason mukaisissa tilanteissa melko vaivattomasti 
 

7  oppilas osaa pohtia jonkin verran kielen ja kulttuurin suhdetta sekä osoittaa kieli- ja 
kulttuuritietoisuutta 

 oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja jossain määrin arvioida 
opiskelutapojaan 

 oppilas ottaa pääsääntöisesti vastuuta omasta oppimisestaan 

 osaa taitotason mukaisia kielioppirakenteita ja perussanastoa sekä pystyy viestimään 
taitotason mukaisissa tilanteissa ymmärrettävästi 
 

6  oppilas ymmärtää jonkin verran kielen ja kulttuurin suhdetta  

 oppilas osaa toisinaan asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja jossain määrin 
arvioida opiskelutapojaan 

 oppilas ottaa vaihtelevasti vastuuta omasta oppimisestaan 

 osaa joitain taitotason mukaisia kielioppirakenteita ja perussanastoa sekä pystyy 
viestimään joissain taitotason mukaisissa tilanteissa ymmärrettävästi 
 

5  oppilas ymmärtää hajanaisesti kielen ja kulttuurin suhdetta  

 oppilas osaa harvoin asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida 
opiskelutapojaan 

 oppilas ottaa vain ajoittain vastuuta omasta oppimisestaan 

 osaa yksinkertaisimpia taitotason mukaisia kielioppirakenteita ja perussanastoa sekä 
pystyy viestimään yksittäisissä taitotason mukaisissa tilanteissa 
 

4  oppilas ei ymmärrä kielen ja kulttuurin suhdetta  

 oppilas ei osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan tai arvioida opiskelutapojaan 

 oppilas ei ota vastuuta omasta oppimisestaan 

 oppilaalla on vaikeuksia yksinkertaisimmissa taitotason mukaisissa 
kielioppirakenteissa ja perussanaston hallinnassa 
 

 

  



Matematiikka 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas ottaa vastuun oppimisestaan ja myös ryhmän toiminnasta 

 oppilas ymmärtää oppimiensa asioiden väliset yhteydet, soveltaa matematiikkaa ja 
ilmaisee itseään sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti 

 oppilas ratkaisee haastavia ongelmia matemaattisesti, arvioi kriittisesti tuloksia ja 
ymmärtää vastauksen merkityksen  

 oppilas hyödyntää tarvittaessa itsenäisesti tieto- ja viestintäteknologiaa 

 oppilas hallitsee, käyttää ja soveltaa matematiikan sisältöjä 

9  oppilas ottaa vastuun oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan 

 oppilas ymmärtää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä, soveltaa matematiikkaa ja 
ilmaisee itseään sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti 

 oppilas osaa ratkaista haastavia ongelmia matemaattisesti ja arvioida kriittisesti 
tuloksen mielekkyyttä 

 oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa 

 oppilas hallitsee ja käyttää matematiikan keskeisiä sisältöjä 

8  oppilas ottaa vastuuta oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan 

 oppilas havaitsee oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä, pystyy soveltamaan 
matematiikkaa ja ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti 

 oppilas osaa ratkaista ongelmia matemaattisesti ja tarkastella kriittisesti tuloksen 
mielekkyyttä 

 oppilas osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa 

 oppilas hallitsee matematiikan keskeiset sisällöt. Arvosanan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida heikompaa suoritusta muiden tavoitteiden osalta.  

7  oppilas ottaa pääsääntöisesti vastuuta oppimisestaan ja osallistuu ryhmän toimintaan 

 oppilas havaitsee joskus oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä, pystyy toisinaan 
soveltamaan matematiikkaa ja ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti 

 oppilas osaa toisinaan ratkaista ongelmia matemaattisesti ja tarkastella tuloksen 
mielekkyyttä 

 oppilas osaa pääsääntöisesti hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa 

 oppilas hallitsee pääpiirteittäin matematiikan keskeiset sisällöt. Arvosanan tason 
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida heikompaa suoritusta 
muiden tavoitteiden osalta. 

6  oppilas pyrkii ottamaan vastuuta oppimisestaan. 

 oppilas havaitsee harvoin oppimiensa asioiden yhteyksiä eikä yleensä pysty 
soveltamaan matematiikkaa mutta ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti. 

 oppilas laskee peruslaskutoimituksia ja avustettuna tarkastelee tuloksen mielekkyyttä. 

 oppilas pyrkii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 oppilas hallitsee puutteellisesti matematiikan keskeisiä sisältöjä. Arvosanan tason 
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida heikompaa suoritusta 
muiden tavoitteiden osalta. 

5  oppilas ei ota vastuuta oppimisestaan 

 oppilas ilmaisee itseään kirjallisesti ja suullisesti 

 oppilas laskee peruslaskutoimituksia avustettuna 

 oppilas käyttää avustettuna tieto- ja viestintäteknologiaa 

 oppilaalla on suuria puutteita matematiikan keskeisien sisältöjen hallinnassa 

4  oppilas ei ota vastuuta oppimisestaan 

 oppilas ei Ilmaise itseään kirjallisesti tai suullisesti 

 oppilas ei kykene peruslaskutoimituksiin 

 oppilas ei käytä tieto- ja viestintäteknologiaa 

 oppilas ei hallitse matematiikan keskeisiä sisältöjä 
 

 



Biologia 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa lähes kaikki oppiaineen keskeiset tiedot ja taidot 

 oppilas osaa ymmärtää ja kuvata ekosysteemiä ja luonnonmonimuotoisuutta 

 oppilas osaa ymmärtää ja kuvata ihmiselimistön rakenteita, toimintoja ja ymmärtää 
perimän ja ympäristön vaikutuksen 

 oppilas osoittaa kiinnostusta aineeseen ja osaa arvioida omaa osaamistaan sekä 
kehittää sitä. 

 oppilas osaa käsitellä, hakea, soveltaa ja arvioida oppiaineeseen liittyvää tietoa 
monipuolisesti 
 

9  oppilas osaa suurimman osan oppiaineen keskeisistä tiedoista ja taidoista 

 oppilas osaa ymmärtää ja kuvata ekosysteemiä ja luonnonmonimuotoisuutta 

 oppilas osaa ymmärtää ja kuvata ihmiselimistön rakenteita, toimintoja ja ymmärtää 
perimän ja ympäristön vaikutuksen 

 oppilas osoittaa kiinnostusta oppiaineeseen ja osaa arvioida omaa osaamistaan 

 oppilas osaa käsitellä, hakea, soveltaa ja arvioida oppiaineeseen liittyvää tietoa 
 

8  oppilas hallitsee keskeiset oppiaineen tiedot ja taidot 

 oppilas osaa kuvata ekosysteemiä ja luonnonmonimuotoisuutta 

 oppilas osaa kuvata ihmiselimistön rakenteita, toimintoja ja ymmärtää perimän ja 
ympäristön vaikutuksen 

 oppilas osaa käsitellä ja hakea oppiaineeseen liittyvää tietoa, tehdä havaintoja ja pieniä 
tutkimuksia 
 

7  oppilas saavuttaa asetetut tavoitteet vain osittain 

 oppilas osaa kuvata ekosysteemiä ja luonnonmonimuotoisuutta 

 oppilas osaa kuvata ihmiselimistön rakenteita, toimintoja sekä perimän ja ympäristön 
vaikutuksen. 

 oppilas osaa hakea oppiaineeseen liittyvää tietoa 
 

6  oppilaan tiedot ja taidot ovat varsin puutteelliset 

 oppilas osaa kuvata ekosysteemiä ja luonnonmonimuotoisuutta 

 oppilas osaa kuvata ihmiselimistön rakenteita ja toimintoja  

 oppilaan tiedonhakutaidot ovat puutteelliset 
 

5  oppilaan tiedot ja taidot ovat puutteelliset 

 oppilas osaa kuvata ekosysteemiä ja luonnonmonimuotoisuutta 

 oppilas osaa kuvata ihmiselimistön rakenteita ja toimintoja  

 oppilaan tehtävät ovat pääosin suorittamatta 
 

4  näytön puuttuessa oppilasta on mahdotonta arvioida 

 oppilas ei ole mukana kokeissa ja tehtävät tekemättä 
 

 

  



Maantieto 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa lähes kaikki oppiaineen keskeiset tiedot ja taidot 

 oppilas hahmottaa, tunnistaa ja tulkitsee maapallon karttakuvaa ja erilaisia maisemia, 
sekä osaa vertailla, tehdä havaintoja sekä päätelmiä alueiden välisistä eroista. 

 oppilas osaa käyttää ja soveltaa geomediaa sekä kaikkia muita maantiedon välineitä 

 oppilas osaa ottaa kantaa kestävään kehitykseen ja ymmärtää globaalin vastuun 
merkityksen ja soveltaa sitä 

 oppilas osaa selittää tapahtumien taustoja ja ymmärtää maantieteellisiä perusilmiöitä 
sekä osaa selittää niitä 

 oppilas osaa käsitellä, hakea ja arvioida oppiaineeseen liittyvää tietoa monipuolisesti 

9  oppilas osaa suurimman osan oppiaineen keskeisistä tiedoista ja taidoista 

 oppilas hahmottaa ja tunnistaa maapallon karttakuvaa ja erilaisia maisemia, sekä osaa 
vertailla erialueiden välisiä eroja ja tehdä niistä perusteltuja päätelmiä 

 oppilas osaa käyttää geomediaa sekä muita maantiedon välineitä 

 oppilas osaa ottaa kantaa kestävään kehitykseen ja ymmärtää globaalin vastuun 
merkityksen  

 oppilas osaa selittää tapahtumien taustoja sekä ymmärtää ja kuvata maantieteellisiä 
perusilmiöitä 

 oppilas osaa käsitellä, hakea ja arvioida oppiaineeseen liittyvää tietoa 

8  oppilas hallitsee keskeiset oppiaineen tiedot ja taidot 

 oppilas hahmottaa ja tunnistaa maapallon karttakuvan ja erilaisia maisemia, sekä osaa 
vertailla erialueiden välisiä eroja 

 oppilas osaa käyttää geomediaa sekä muita maantiedon välineitä 

 oppilas osaa ottaa kantaa kestävään kehitykseen ja ymmärtää globaalin vastuun.  

 oppilas osaa selittää tapahtumien taustoja ja ymmärtää maantieteellisiä perusilmiöitä. 

 oppilas osaa käsitellä ja hakea oppiaineeseen liittyvää tietoa 

7  oppilas saavuttaa asetetut tavoitteet vain osittain 

 oppilas hahmottaa ja tunnistaa maapallon karttakuvan ja erilaisia maisemia, sekä osaa 
vertailla erialueiden välisiä eroja 

 oppilas osaa käyttää geomediaa sekä maantiedon yleisimpiä välineitä 

 oppilas osaa ymmärtää kestävään kehitykseen ja globaalin vastuun.  

 oppilas osaa kuvata tapahtumien taustoja ja maantieteellisiä perusilmiöitä 

 oppilas osaa hakea oppiaineeseen liittyvää tietoa 

6  oppilaan tiedot ja taidot ovat varsin puutteelliset 

 oppilas tunnistaa maapallon karttakuvan ja erilaisia maisemia 

 oppilas osaa käyttää jonkin verran geomediaa ja muita maantiedon välineitä 

 oppilas tiedostaa kestävään kehitykseen ja globaalin vastuun  

 oppilas osaa kuvata maantieteellisiä perusilmiöitä 

 oppilaan tiedonhakutaidot ovat puutteelliset 

5  oppilaan tiedot ja taidot ovat puutteelliset 

 oppilas osaa kuvata joitakin maantieteellisiä perusilmiöitä 

 oppilaan tiedonhakutaidoista ei ole näyttöä 

4  näytön puuttuessa oppilasta on mahdotonta arvioida 

 oppilas ei ole mukana kokeissa ja tehtävät ovat tekemättä 

  



Fysiikka ja Kemia 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas pyrkii jatkuvasti arvioimaan omia ja ryhmänsä asettamia tavoitteita ja 
työskentelemään niiden saavuttamiseksi 

 oppilas työskentelee aina vastuullisesti ja turvallisesti  

 oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai itse laatimansa suunnitelman 
mukaan ja selittää ilmiöitä fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla. 

 oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia, arvioida ja vertailla 
tulosten oikeellisuutta kriittisesti sekä liittää tulokset laajempiin asiakokonaisuuksiin  

 oppilas hyödyntää aktiivisesti ja kriittisesti tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä 
oppimisen tukena 

9  oppilas osaa arvioida asettamiaan tavoitteita ja kykenee kehittämään työskentelyään 
niiden savuttamiseksi 

 oppilas työskentelee vastuullisesti ja turvallisesti 

 oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai itse laatimansa suunnitelman 
mukaan ja selittää ilmiöitä fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla 

 oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia, arvioida tulosten 
oikeellisuutta sekä liittää tulokset laajempiin asiakokonaisuuksiin  

 oppilas hyödyntää aktiivisesti tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä oppimisen tukena 

8  oppilas osaa asettaa tavoitteita ja työskennellä niiden saavuttamiseksi 

 oppilas osaa työskennellä vastuullisesti ja turvallisesti 

 oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan 
ja selittää ilmiöitä fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla 

 oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida tulosten 
oikeellisuutta  

 oppilas osaa hyödyntää tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä oppimisen tukena 

7  oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pääsääntöisesti työskentelee niiden saavuttamiseksi 

 oppilas osaa työskennellä turvallisesti  

 oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan 
ja pääosin selittää ilmiöitä fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla 

 oppilas osaa käsitellä ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida tulosten 
mielekkyyttä  

 oppilas osaa pääsääntöisesti hyödyntää tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä oppimisen 
tukena 

6  oppilas osaa asettaa tavoitteita ja työskentelee niiden saavuttamiseksi vaihtelevasti 

 oppilas osaa työskennellä turvallisesti  

 oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden mukaan ja yrittää selittää ilmiöitä 
fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla 

 oppilas osaa esittää tutkimusten tuloksia  

 oppilas osaa yleensä hyödyntää tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä oppimisen tukena 

5  oppilaalla on vaikeuksia asettaa tavoitteita sekä työskennellä niiden saavuttamiseksi  

 oppilas osaa työskennellä turvallisesti avustettuna 

 oppilas osaa yleensä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden mukaan, mutta ilmiöiden 
selittäminen fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla tuottaa vaikeuksia. 

 oppilas osaa esittää tutkimusten tuloksia avustettuna  

 oppilas osaa toisinaan hyödyntää tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä oppimisen 
tukena 

4  oppilas ei osaa itse asettaa tavoitteita eikä työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi 

 oppilas ei osaa työskennellä laboratoriossa 

 oppilas ei juurikaan osaa tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden eikä osaa selittää 
ilmiöitä fysiikan/kemian keskeisten käsitteiden avulla. 

 oppilas ei osaa esittää tutkimuksen tuloksia 

 oppilas ei osaa hyödyntää tiedonhaussa erilaisia tietolähteitä oppimisen tukena 
 



Terveystieto 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa lähes kaikki terveystieto-oppiaineen keskeiset sisällöt 

 oppilas pystyy tarkastelemaan terveyteen liittyvien tietojen, päätösten ja valintojen 
merkitystä monipuolisesti eri näkökulmista ja osaa perustella omat näkemyksensä 

 oppilas opiskelee esimerkillisen myönteisesti ja on aina aktiivinen  

 oppilas tukee ja ohjaa luokkatovereita myönteisessä hengessä 
 

9  oppilas osaa suurimman osan terveystieto-oppiaineen keskeisistä sisällöistä 

 oppilas pystyy tarkastelemaan terveyteen liittyvien tietojen, päätösten ja valintojen 
merkitystä monipuolisesti ja haluaa kertoa näkemyksiään 

 oppilas opiskelee myönteisesti ja on aktiivinen 

 oppilas tukee luokkatovereita myönteisessä hengessä 
 

8  oppilas osaa suurimman osan terveystieto-oppiaineen keskeisistä sisällöistä  

 oppilas pystyy tarkastelemaan ja tekemään johtopäätöksiä terveyteen liittyvien 
tietojen, päätösten ja valintojen vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja ymmärtää 
niiden yhteiskunnallisen merkityksen 

 oppilas opiskelee aktiivisesti 

 oppilas haluaa tehdä yhteistyötä ja on yhteistyökykyinen 
 

7  oppilas osaa terveystieto-oppiaineen keskeiset sisällöt pääpiirteittäin 

 oppilas tietää elämäntapavalintojen vaikuttavan ihmisen terveyteen 

 oppilas opiskelee ja tekee tehtävät omien kykyjensä mukaisesti 

 oppilas pyrkii tekemään yhteistyötä  
 

6  oppilaalla on puutteita terveystieto-oppiaineen keskeisten sisältöjen osaamisessa  

 oppilas tietää joitakin elämäntapavalintoja, jotka vaikuttavat terveyteen 

 oppilas opiskelee ajoittain haluttomasti tai suhtautuu opiskeltaviin asioihin kielteisesti 

 oppilaalla on vaikeuksia tehdä yhteistyötä 
 

5  oppilas osaa vain joitakin yksittäisiä asioita terveystieto-oppiaineen keskeisistä 
sisällöistä 

 oppilas osaa nimetä muutamia elämäntapavalintoja, jotka vaikuttavat terveyteen 

 oppilas opiskelee usein haluttomasti tai suhtautuu kielteisesti 

 oppilas ei halua tehdä yhteistyötä tai hänellä on vaikeuksia tehdä yhteistyötä 
 

4  oppilas ei ole arvioitavissa puutteellisen osaamisen vuoksi 

 oppilas ei ymmärrä elämäntapavalintojen ja terveyden välistä yhteyttä 

 oppilas ei halua opiskella, suhtautuu kielteisesti tai on usein poissa luvattomasti 

 oppilas ei pysty yhteistyöhön muiden kanssa 
 

 

  



Uskonto 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa hankkia tietoa uskonnoista kriittisesti ja analyyttisesti arvioiden ja siitä 
perusteltuja tulkintoja tehden sekä soveltaa tietojaan ongelmanratkaisua vaativissa 
tehtävissä 

 oppilas osaa opiskellut uskonnot ja ymmärtää niiden taustat ja sidonnaisuudet ja 
ymmärtää oppimiensa asioiden väliset yhteydet 

 oppilas pystyy tarkastelemaan uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä 
mahdollisimman moniulotteisesti sekä analysoimaan tietojaan ja tekemään 
perusteltuja johtopäätöksiä niiden pohjalta 

 oppilas ymmärtää eri eettisiä malleja ja kykenee pohtimaan niiden suhdetta omaan 
katsomukseensa 

 oppilas kykenee keskustelemaan omasta katsomuksestaan ja ilmaisemaan perusteltuja 
mielipiteitä 

 oppilas työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti tavoitteet tiedostaen sekä ilmaisee 
itseään sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti 

9  oppilas osaa opiskellut uskonnot ja ymmärtää niiden taustat ja sidonnaisuudet 

 oppilas pystyy soveltamaan tietojaan ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä 

 oppilas havaitsee ja arvioi erilaisia argumentaation tapoja sekä ymmärtää uskonnon ja 
tieteen kielen välisiä eroja 

 oppilas tutkii aktiivisesti uskontoa ilmiönä ja ymmärtää laajasti uskontojen vaikutukset 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan 

 oppilas ymmärtää uskontojen välistä dialogia ja kykenee ymmärtämään toisen 
uskonnon edustajan näkemyksiä ja toiminnan motiiveja  

 oppilas tuntee opiskeltavien katsomusten eettisiä periaatteita 

8  oppilas tuntee opiskeltavien uskontojen syntyhistorian, perusopetukset, tapoja ja 
symboleita ja osaa käyttää tietojaan eri uskonnoista arvioiden tapahtumien merkityksiä 
ja niiden vaikutuksia maailmassa  

 oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa 
ja tunnistaa uskonnolliset aiheet mm. mediassa ja taiteessa 

 oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä 
joistakin uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista 

 oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina 

 oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista 
eettisistä kysymyksistä ja pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia 

7  oppilas osaa opettajan ohjaamana hankkia tietoja uskonnoista arvioiden ja tulkiten 
niitä  

 oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta 
ympäristöön, sekä tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät 
lähteet 

 oppilas ymmärtää uskontojen monimuotoisuuden ja niiden välisiä keskinäisiä suhteita 

 oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa 

 oppilas kykenee keskustelemaan omasta katsomuksestaan ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 

6  oppilas osaa opettajan ohjaamana hankkia luotettavaa tietoa  

 oppilas tunnistaa eri opiskelluille uskonnoille tyypillisiä piirteitä ja tärkeimpiä lähteitä 

 oppilas tunnistaa ympäröivässä yhteiskunnassa joitain uskonnoista oppimiaan asioita 

5  oppilas hallitsee joitakin opiskeltuja asioita eri uskonnoista 

 oppilas osaa opettajan ohjaamana hankkia tietoa uskonnoista 

4  oppilasta on mahdotonta arvioida näytön puuttuessa 

 oppilas ei hallitse opiskeltavia asioita ollenkaan 
 



Elämänkatsomustieto 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas hallitsee erilaisia yhteiskunnallisia, eettisiä ja filosofisia näkemyksiä 

 oppilas osaa soveltaa tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista 

 oppilas hallitsee kriittisen argumentoinnin ja osaa soveltaa kestävää elämäntapaa 
omassa arjessaan 

 oppilas osaa vertailla ihmisoikeustilannetta ja yhdenvertaisuusperiaatteen 
toteutumista eri kulttuureissa 

 oppilas kehittää jatkuvasti omaa eettistä ajatteluaan 

 oppilaan tuntityöskentely on aktiivista 

9  oppilas osaa hankkia tietoa kriittisesti arvioiden ja tulkiten 

 oppilas hallitsee erilaiset katsomukselliset käsitteet ja niiden erot 

 oppilas hallitsee ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat 

 oppilas hallitsee uskontokritiikin 

 oppilas hallitsee kestävän kehityksen periaatteet 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn säännöllisesti 

8  oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä suhteita 

 oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista 

 oppilas osaa tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet 

 oppilas ymmärtää uskontokritiikin pääpiirteet 

 oppilas ymmärtää kestävän elämäntavan merkityksen ihmisten tulevaisuudelle 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn säännöllisesti 

7  oppilas osaa joitakin katsomuksellisia käsitteitä 

 oppilas osaa perusperiaatteet kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja 
yhdenvertaisuudesta 

 oppilas osaa työskennellä ohjatusti ja hankkia tietoa 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti 

6  oppilas osaa joitakin perusasioita erilaisista katsomuksista, kulttuureista ja 

ihmisoikeuksista 

 oppilas seuraa opetusta vain ajoittain 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn harvoin 

5  oppilas on paikalla oppitunneilla 

 oppilaalla on näyttöä osaamisestaan 

4  arviointi on mahdotonta näytön puuttuessa 

 

  



Historia 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas hallitsee oppiaineksen 

 oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä kriittisesti ja analyyttisesti arvioiden ja tulkiten 

 oppilas osaa opetetut historian ilmiöt ja tapahtumat aikajanalla ja ymmärtää niiden taustat ja 
sidonnaisuudet, sekä osaa analysoida tapahtumia kriittisesti tulkiten 

 oppilas osaa käyttää historiallista tietoa kriittisesti analysoiden tapahtumien merkityksiä ja vaikutuksia, 
sekä ennakoida vastaavia ilmiöitä eri aikakausina ja tulevaisuudessa 

 oppilaan tuntityöskentely on aktiivista 

9  oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä kriittisesti arvioiden ja tulkiten 

 oppilas osaa opetetut historian ilmiöt ja tapahtumat aikajanalla ja ymmärtää niiden taustoja ja 
sidonnaisuuksia, sekä osaa analysoida tapahtumia 

 oppilas osaa käyttää historiallista tietoa kriittisesti, arvioiden tapahtumien merkityksiä ja vaikutuksia, 
sekä ennakoida vastaavia ilmiöitä eri aikakausina 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn jatkuvasti 

8  oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä arvioiden ja tulkiten 

 oppilas tietää historian ilmiöitä ja tapahtumia aikajanalla ja ymmärtää niiden taustoja ja sidonnaisuuksia 

 oppilas osaa käyttää historiallista tietoa arvioiden tapahtumien merkityksiä ja niiden vaikutuksia 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn säännöllisesti 

7  oppilas osaa hankkia tietoja menneisyydestä arvioiden ja tulkiten opettajan ohjaamana 

 oppilas tietää historian ilmiöitä ja tapahtumia aikajanalla, sekä niiden taustoja ja sidonnaisuuksia 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti 

6  oppilas osaa hankkia tietoja menneisyydestä 

 oppilas tietää historian ilmiöitä ja tapahtumia aikajanalla 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn harvoin 

5  oppilas on paikalla oppitunneilla 

 oppilaalla on näyttöä osaamisestaan 

4  oppilaan arviointi on mahdotonta näytön puuttuessa 

Yhteiskuntaoppi 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa ja haluaa vaikuttaa aktiivisesti lähiyhteisössään 

 oppilas osaa ilmaista perusteltuja mielipiteitä ja ymmärtää, että on erilaisia näkemyksiä 

 oppilas hallitsee käsitteet ja tilastot erinomaisesti 

 oppilas osallistuu erittäin aktiivisesti tuntityöskentelyyn 

9  oppilas hallitsee vaikuttamiskeinoja ja toimii rakentavasti lähiyhteisössään 

 oppilas seuraa säännöllisesti eri medioita ja osaa keskustella ajankohtaisista yhteiskunnallisista 
kysymyksistä 

 oppilas hallitsee laajasti yhteiskuntaopin käsitteitä 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn jatkuvasti ja aktiivisesti 

8  oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa 

 oppilas hallitsee yhteiskuntaopin peruskäsitteet 

 oppilas osaa käyttää monenlaisia lähteitä tiedonhaussaan 

 oppilas osaa tulkita tilastoja ja graafisia esityksiä 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn säännöllisesti 

7  oppilas hallitsee osan yhteiskuntaopin peruskäsitteistä 

 oppilas ymmärtää median merkityksen tiedonhaussa ja osaa käyttää sitä 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti 

6  oppilas hallitsee joitakin yhteiskuntaopin peruskäsitteitä 

 oppilas osaa käyttää mediaa tiedonhaussa 

 oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn harvoin 

5  oppilas on paikalla 

 oppilas tunnistaa joitakin yhteiskuntaopin käsitteitä 

4  oppilaan arviointi on mahdotonta näytön puuttuessa 



Musiikki 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas toimii ryhmän jäsenenä solistisesti ja taitavasti, huolehtii osuudestaan erinomaisesti ja 
kannustaa usein toisia 

 oppilas käyttää rohkeasti ääntään ja osallistuu yhteislauluun taidokkaasti 

 oppilas soittaa monia tunnilla käytettäviä soittimia ja osallistuu yhteissoittoon aktiivisesti ja taitavasti.  

 oppilas osaa kertoa hyvin ja jäsennellysti kuulemastaan musiikista 

 oppilas tuottaa kekseliäitä musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä 

 oppilas osaa käyttää tunnilla käytettyä musiikkiteknologiaa erinomaisesti 

 oppilas ymmärtää tunneilla esiteltyjä musiikkikulttuureita erinomaisesti 

 oppilas käyttää luontevasti ja taidokkaasti musiikin peruskäsitteitä 

 oppilas osaa huomioida kuuloturvallisuuden joka tilanteessa 

 oppilas osaa asettaa realistisia tavoitteita toimintaansa ja arvioi hyvin edistymistään  

9  oppilas toimii ryhmän jäsenenä taitavasti, huolehtii osuudestaan kiitettävästi ja kannustaa toisia 

 oppilas käyttää hyvin ääntään ja osallistuu yhteislauluun luontevasti 

 oppilas soittaa monia tunnilla käytettäviä soittimia ja osallistuu yhteissoittoon aktiivisesti 

 oppilas osaa kertoa hyvin kuulemastaan musiikista 

 oppilas tuottaa hyviä musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä 

 oppilas osaa käyttää tunnilla käytettyä musiikkiteknologiaa kiitettävästi 

 oppilas ymmärtää tunneilla esiteltyjä musiikkikulttuureita kiitettävästi 

 oppilas käyttää luontevasti musiikin peruskäsitteitä 

 oppilas osaa huomioida kuuloturvallisuuden joka tilanteessa 

 oppilas osaa asettaa realistisia tavoitteita toimintaansa ja arvioi hyvin edistymistään 

8  oppilas toimii ryhmän jäsenenä hyvin, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia 

 oppilas soittaa tunnilla käytettäviä soittimia ja osallistuu yhteissoittoon ja -lauluun sujuvasti 

 oppilas osaa kertoa jotain olennaista kuulemastaan musiikista 

 oppilas kykenee keksimään musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä 

 oppilas osaa käyttää tunnilla käytettyä musiikkiteknologiaa hyvin 

 oppilas ymmärtää tunneilla esiteltyjä musiikkikulttuureita hyvin 

 oppilas ymmärtää hyvin musiikin peruskäsitteitä 

 oppilas osaa huomioida kuuloturvallisuuden 

 oppilas osaa asettaa tavoitteita toimintaansa ja arvioida edistymistään  

7  oppilas toimii ryhmän jäsenenä melko hyvin 

 oppilas soittaa joitain tunnilla käytettäviä soittimia ja osallistuu yhteissoittoon ja -lauluun 

 oppilas osaa kertoa jotain kuulemastaan musiikista 

 oppilas kykenee keksimään musiikillisia ideoita ryhmän jäsenenä 

 oppilas osaa käyttää tunnilla käytettyä musiikkiteknologiaa kohtuullisesti 

 oppilas ymmärtää jonkin verran tunneilla esiteltyjä musiikkikulttuureita 

 oppilas ymmärtää musiikin peruskäsitteitä 

6  oppilaan on vaikea toimia ryhmän jäsenenä 

 oppilas osallistuu yhteislauluun 

 oppilas soittaa jotain tunnilla käytettävää soitinta  

 oppilas osaa kertoa vähän kuulemastaan musiikista 

 oppilas osaa käyttää tunnilla käytettyä musiikkiteknologiaa vähän 

 oppilas ymmärtää vähän tunneilla esiteltyjä musiikkikulttuureita 

 oppilas ymmärtää jotain musiikin peruskäsitteitä 

5  oppilas toimii heikosti ryhmän jäsenenä 

 oppilas osallistuu yhteislauluun heikosti 

 oppilas soittaa jotain tunnilla käytettävää soitinta  

 oppilaan on vaikea ymmärtää musiikin peruskäsitteitä 

4  oppilas ei pysty toimimaan ryhmän jäsenenä 

 oppilas ei osallistu yhteislauluun 

 oppilas ei soita tunnilla käytettäviä soittimia 

 oppilaan ei ymmärrä musiikin peruskäsitteitä 



Kuvataide 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas tutkii ja arvioi ympäristöään ja sen kuvia aktiivisesti eri aistein ja havaintovälinein 

 oppilas tulkitsee kriittisesti sanallisesti ja kuvallisesti median kuvasisältöä, taidetta ja muuta ympäröivää 
visuaalista kulttuuria, ja osallistuu keskusteluun aktiivisesti ja muiden tulkintoja kunnioittaen 

 oppilaan kuvailmaisu on idearikasta ja omaperäistä ja siinä on sovellettu monipuolisesti erilaisia kuvallisen 
tuottamisen tekniikoita, materiaaleja ja keinoja. Oppilas pyrkii jatkuvasti syventämään kuvailmaisuaan. 

 oppilaan työskentely on prosessoivaa ja arvioivaa, ja hän toimii ryhmässä rohkaisijana ja aloitteentekijänä 

 oppilaan taiteen tuntemus on laajaa ja hän arvostaa myös kulttuurien moninaisuutta soveltaen tietojaan 
myös omaan työskentelyynsä 

 oppilas ottaa kantaa kuvailmaisullaan ja toimii eettisesti ja ekologisesti vastuullisesti 

9  oppilas havainnoi ympäristöään ja sen kuvia eri aisteja ja havaintovälineitä tarkoituksenmukaisesti 
hyödyntäen 

 oppilas tulkitsee sanallisesti ja kuvallisesti median kuvasisältöä, taidetta ja muuta ympäröivää visuaalista 
kulttuuria perustellen näkemyksiään. Hän huomioi keskustelussa myös toisten ajatukset. 

 oppilas kykenee kuvailmaisussaan monipuoliseen ja omaperäiseen ilmaisuun erilaisia kuvallisen 
tuottamisen tekniikoita, materiaaleja ja keinoja hyödyntäen. Hän pyrkii jatkuvasti kehittämään ilmaisuaan. 

 oppilas työskentelee pitkäjänteisesti ja omatoimisesti hyödyntäen työskentelyssään kriittisesti erilaisia 
tietolähteitä ja digitaalisia mahdollisuuksia. Hän toimii aktiivisesti myös ryhmässä. 

 oppilas tuntee taiteen historiaa ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti eri kulttuurien ja aikojen 
kuvailmaisutapoja omassa työskentelyssään 

 oppilas pyrkii vaikuttamaan kuvailmaisullaan ympäristöönsä ottaen huomioon eettiset ja ekologiset 
periaatteet 

8  oppilas osaa tarkastella ympäristöään ja sen kuvia eri aisteja ja havaintovälineitä käyttäen 

 oppilas osaa tulkita sanallisesti ja kuvallisesti median kuvasisältöä, taidetta ja ympäröivää visuaalista 
kulttuuria ja keskustelee rakentavasti omista ja muiden tulkinnoista 

 oppilas osaa käyttää omassa kuvailmaisussaan tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen tekniikoita, 
materiaaleja ja keinoja huomioiden myös digitaaliset mahdollisuudet 

 oppilaalla on tutkiva ja tietoa etsivä ote työskentelyssään. Hän osaa työskennellä sekä itsenäisesti että 
vuorovaikutuksellisesti ryhmässä. 

 oppilas tuntee taiteen historiaa ja huomioi ympäristössään ja kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuden 

 oppilas tunnistaa kuvilla vaikuttamisen keinoja ja pyrkii myös itse ilmaisemaan kuvallisesti mielipiteensä 
huomioiden myös eettisiä ja ekologisia periaatteita omassa työskentelyssään 

7  oppilas tarkastelee ympäristöään ja sen kuvia ohjatusti 

 oppilas osaa jonkin verran tulkita sanallisesti ja kuvallisesti median kuvasisältöä, taidetta ja muuta 
visuaalista kulttuuria ja osallistuu hieman keskusteluun omista ja muiden tulkinnoista 

 oppilas osaa käyttää kuvailmaisussaan joitakin kuvallisen tuottamisen tekniikoita, materiaaleja ja keinoja 

 oppilas osaa ohjatusti etsiä työskentelyynsä tarvitsemaansa tietoa ja työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä 

 oppilas tuntee hieman taiteen historiaa ja tunnistaa eri kulttuureiden kuvia ja peruspiirteitä 

 oppilas tunnistaa kuvilla vaikuttamisen keinoja ja huomioi jonkin verran eettisiä ja ekologisia periaatteita 
myös omassa työskentelyssään 

6  oppilas tarkastelee ympäristöään ja sen kuvia tuetusti 

 oppilas tuo esille joitakin havaintojaan ja ajatuksiaan median kuvasisällöistä, taiteesta ja ympäröivästä 
visuaalisesta kulttuurista 

 oppilas käyttää omassa kuvailmaisussaan kaavamaisesti ja suppeasti eri tekniikoita, materiaaleja ja keinoja 

 oppilas työskentelee lyhytjänteisesti yksin ja ryhmässä passiivisesti tai vetäytyvästi 

 oppilaan taiteen tuntemus ja kulttuurinen tietämys on suppeaa 

 oppilas huomioi hieman kestävää kehitystä ja eettisiä periaatteita työskentelyssään 

5  oppilas tarkastelee ympäristöään ja sen kuvia vain autettuna 

 oppilaan havainnot ja ajatukset mediasta, taiteesta ja ympäröivästä visuaalisesta kulttuurista ovat vähäiset 

 oppilaan kuvailmaisu on suppeaa ja tehdyt työt ovat vähäisiä. Hän kykenee työskentelemään itsenäisesti tai 
ryhmässä vain tuetusti 

 oppilaan taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen on lähes olematonta 

 oppilas ei juurikaan ota huomioon ekologisia ja eettisiä periaatteita työskentelyssään 

4  ei suoriudu yllä mainituista tavoitteista 

  



Käsityö 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas suunnittelee työnsä ja työskentelynsä itsenäisesti, tehden omia kokeiltuja valintoja ja 
analysoituja ratkaisuja tavoitteellisesti, huomioiden tarkoituksenmukaisuuden, toimivuuden ja 
esteettisyyden  

 oppilas pohtii ja perustelee valintansa ja käyttää taitavasti ja luovasti materiaaleja, tekniikoita ja 
työstömenetelmiä 

 oppilas hallitsee suunnittelussa, valmistamisessa ja dokumentoinnissa käsityön keskeiset käsitteet ja it-
taidot monipuolisesti 

 oppilas työskentelee itsenäisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti arvioiden ja analysoiden 
oppimistaan ja työskentelyään, sekä asettaa itselleen kehittymistavoitteita 

 oppilas arvioi työskentelyn vaaroja ja riskejä perustellen ja edistäen työturvallisuutta 

 oppilas analysoi käsityön merkityksiä ja edistää kestävän kehityksen mukaisia valintoja 

9  oppilas suunnittelee työnsä ja työskentelynsä omatoimisesti, tehden omia ratkaisuja perustellen ja 
tavoitteellisesti, huomioiden toimivuuden ja esteettisyyden 

 oppilas osaa käyttökokemuksen avulla valita ja käyttää monipuolisesti materiaaleja, tekniikoita ja 
työstömenetelmiä 

 oppilas käyttää aktiivisesti suunnittelussa, valmistamisessa ja dokumentoinnissa käsityön keskeisiä 
käsitteitä ja erilaisia it-taitoja 

 oppilas työskentelee omatoimisesti kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti ja kehittää oppimistaan ja 
työskentelyään arvionsa pohjalta, sekä asettaa itselleen oppimistavoitteita 

 oppilas arvioi työskentelyn vaaroja ja riskejä toimien työturvallisuudesta huolehtien 

 perustella ja arvottaa käsityön merkityksiä ja pohtia uusia kestävän kehityksen mukaisia valintoja 

8  oppilas suunnittelee työnsä ja työskentelynsä tehden omia valintoja ja ratkaisuja tavoitteellisesti, 
huomioiden toimivuuden ja esteettisyyden 

 oppilas valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä 

 oppilas osaa käyttää suunnittelussa, valmistamisessa ja dokumentoinnissa käsityön keskeisiä käsitteitä 
ja it-taitoja 

 oppilas työskentelee käsityöprosessin mukaisesti arvioiden realistisesti oppimistaan ja työskentelyään 

 oppilas arvioi työskentelyn vaaroja ja riskejä toimien turvallisesti itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa 

 oppilas osaa perustella käsityön merkityksiä ja tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja 

7  oppilas suunnittelee työnsä ja työskentelynsä ohjatuin valinnoin ja ratkaisuin, huomioiden toimivuuden 
ja esteettisyyden 

 oppilas valitsee ja käyttää järkeviä materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä 

 oppilas osaa käyttää suunnittelussa, valmistamisessa ja dokumentoinnissa käsityön käsitteitä ja jotakin 
it-taitoa 

 oppilas työskentelee arvioiden oppimistaan ja työskentelyään tietoisena käsityöprosessin eri vaiheista 

 oppilas huomioi työskentelyn vaaroja ja riskejä toimien turvallisesti 

 oppilas osaa kertoa käsityön merkityksiä ja valita tapoja toimia kestävän kehityksen mukaan 

6  oppilas suunnittelee työnsä ja työskentelynsä tuetusti 

 oppilas valitsee ja käyttää materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä ohjatusti 

 oppilas osaa joitakin käsityön suunnitteluun, valmistamiseen ja dokumentointiin liittyviä käsityön 
käsitteitä ja it-taitoja 

 oppilas työskentelee ja arvioi oppimistaan ja työskentelyään tuetusti käsityöprosessin eri vaiheissa 

 oppilas huomaa työskentelyn vaaroja ja riskejä ja osaa suojata itseään 

 oppilas osaa mainita käsityön merkityksiä ja tuntee kestävän kehityksen mukaisia valintoja 

5  oppilas suunnittelee työnsä ja työskentelynsä ajoittain ja tuetusti 

 oppilas tunnistaa ja käyttää materiaaleja, tekniikoita ja työstömenetelmiä tuetusti 

 oppilas työskentelee ja arvioi oppimistaan ja työskentelyään vain autettuna 

 oppilas käyttää käsityötä tehdessään arkikieltä 

 oppilas välttää riskejä ja vaaroja 

4  ei suoriudu yllä mainituista tavoitteista 
 

  



 

Liikunta 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aina aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen 
erilaisia liikuntamuotoja 

 oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja 
monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri liikuntamuodoissa 

 oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan oikein ja monipuolisesti sekä sen 
pohjalta harjoittaa ja kehittää niitä 

 oppilas osaa uida eri uintitavoilla, pelastautua ja pelastaa vedestä 

 oppilas toimii aina vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä pyrkii kehittämään edelleen 
omaa ja muiden toimintaa 

9  oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen 
erilaisia liikuntamuotoja 

 oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja 
monipuolisesti eri liikuntamuodoissa 

 oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta monipuolisesti 
harjoittaa niitä 

 oppilas osaa uida eri uintitavoilla, pelastautua ja pelastaa vedestä 

 oppilas toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä pyrkii kehittämään toimintaansa 

8  oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja 
harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja 

 oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa 

 oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa niitä 

 oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä 

 oppilas toimii turvallisesti sekä pääsääntöisesti työskentelee vastuullisesti ja 
itsenäisesti sekä asiallisesti liikuntatunneilla 

7  oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan ja harjoitteluun vaihtelevasti 

 oppilas käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja 
joissakin opetetuissa liikuntamuodoissa 

 oppilas osaa arvioida ja harjoittaa joitakin fyysisiä ominaisuuksiaan 

 oppilas pärjää altaassa, mutta ei täytä uimataidon määritelmää ja osaa pelastautua 
vedestä 

 oppilas toimii opettajan ohjauksessa turvallisesti, työskentelee vastuullisesti ja 
itsenäisesti sekä asiallisesti liikuntatunneilla opettajan ohjaamissa tilanteissa 

6  oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan ja harjoitteluun silloin tällöin 

 oppilas käyttää ja yhdistää tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja joissakin 
opetetuissa liikuntamuodoissa 

 oppilas ei juurikaan osaa arvioida ja harjoittaa fyysisiä ominaisuuksiaan 

 oppilaalla on suuria puutteita uimataidossa 

 oppilas toimii ajoittain turvallisesti, työskentelee vastuullisesti ja itsenäisesti 
liikuntatunneilla opettajan ohjaamissa tilanteissa 

5  oppilaan toiminta liikuntatunneilla on tehotonta 

 oppilaalla on suuria vaikeuksia käyttää ja yhdistää tasapaino-, liikkumis- ja 
välineenkäsittelytaitoja useissa liikuntamuodoissa 

 oppilas ei osaa arvioida ja harjoittaa fyysisiä ominaisuuksiaan 

 oppilas ei juurikaan osaa uida 

 oppilas toimii opettajan ohjauksesta huolimatta vaarallisesti ja asiattomasti eikä toimi 
vastuullisesti 

4  oppilas ei anna näyttöä tai on toistuvasti poissa tunneilta 

 

  



Kotitalous 
Arvosanan määräytymisperusteita 

10  oppilas osaa lähes kaikki kotitalous-oppiaineen keskeiset sisällöt  

 oppilas toimii aina tavoitteellisesti ja on kiinnostunut kaikista opiskeltavista asioista 

 oppilas on käytännön toiminnassa itsenäinen, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja 
osaa ohjata muita 

 oppilas neuvottelee, kuuntelee muita ja suunnittelee ajankäyttöä ja tasapuolista 
työnjakoa 

 oppilas osaa etsiä, jakaa ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri tietolähteistä ja pohtia 
tiedon luotettavuutta 

9  oppilas osaa suurimman osan kotitalous-oppiaineen keskeisistä sisällöistä 

 oppilas toimii lähes aina tavoitteellisesti ja on kiinnostunut kaikista opiskeltavista 
asioista 

 oppilas on käytännön toiminnassa itsenäinen, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja 
osaa ohjata muita 

 oppilas neuvottelee, kuuntelee muita ja suunnittelee ajankäyttöä ja tasapuolista 
työnjakoa 

 oppilas osaa etsiä, jakaa ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri tietolähteistä ja pohtia 
tiedon luotettavuutta 

8  oppilas osaa suurimman osan kotitalous-oppiaineen keskeisistä sisällöistä 

 oppilas toimii usein tavoitteellisesti ja on kiinnostunut useimmista opiskeltavista 
asioista 

 oppilas on käytännön toiminnassa vastuullinen ja avulias, mutta saattaa tarvita 
ohjausta 

 oppilas neuvottelee ja kuuntelee muita sekä pyrkii suunnittelemaan ajankäyttöä ja 
tasapuolista työnjakoa 

 oppilas osaa etsiä, jakaa ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri tietolähteistä ja 
ohjatusti pohtia tiedon luotettavuutta 

7  oppilas osaa kotitalous-oppiaineen keskeiset sisällöt pääpiirteittäin 

 oppilas on jonkin verran kiinnostunut opiskeltavista asioista  

 oppilas toimii ryhmänsä jäsenenä, mutta tarvitsee ohjausta  

 oppilas pyrkii osallistumaan ryhmän toiminnan suunnitteluun 

 oppilas osaa opettajan tai muiden oppilaiden avulla etsiä, pohtia ja hyödyntää 
kotitalouden tietoja 

6  oppilaalla on puutteita kotitalous-oppiaineen keskeisten sisältöjen osaamisessa  

 oppilas opiskelee vain ajoittain ja on käytännön toiminnassa huolimaton  

 oppilaalla on vaikeuksia tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja hän tarvitsee usein 
ohjausta 

 oppilaalla on vaikeuksia osallistua ryhmän toiminnan suunnitteluun 

 oppilas tarvitsee usein apua tiedon etsinnässä ja tietojen hyödyntämisessä 

5  oppilas osaa vain joitain yksittäisiä asioita kotitalous-oppiaineen keskeisistä sisällöistä 

 oppilas työskentelee vastahakoisesti, on huolimaton ja tarvitsee usein ohjausta 

 oppilas ei ota muita huomioon toiminnassaan eikä saa tehtäviään valmiiksi 

 oppilas ei osallistu ryhmän toiminnan suunnitteluun 

 oppilas ei selviä tiedon etsimisestä ja hyödyntämisestä, vaan tarvitsee jatkuvasti apua 

 4    oppilas ei ole arvioitavissa puutteellisen osaamisen vuoksi 

 oppilas ei ole lainkaan kiinnostunut oppiaineesta ja kieltäytyy ohjauksesta 

 oppilas kieltäytyy opiskelusta ja käytännön toiminnasta 

 oppilas on välinpitämätön muita kohtaan ja/tai oppilaalla on paljon luvattomia 
poissaoloja 

 oppilas ei halua etsiä tietoa edes avustettuna 
 

 



3. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalla 8 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus   

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa 

ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin. 

 Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset 

huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa. 

 Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas 

osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään 

huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja. 

 Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä 

kehittämiskohteita. 

Tekstien tulkitseminen 

 Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan 

ja nimetä kehittämiskohteita. 

 Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä. 

 Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa 

ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

 Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas 

osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta. 

 Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää 

tekstit johonkin kontekstiin. 

 Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas 

lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan. 

Tekstien tuottaminen 

 Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa 

tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana. 

 Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja 

käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja. 

 Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä 

yksin että ryhmässä.  

 Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja 

nimetä niiden kehittämiskohteita. 

 Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää 

tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, 

tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja 

osaa merkitä lähteet. 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri 

rekisterien ja tyylien välisiä eroja.  



 Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. 

Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria. Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit 

ja on lukenut sovitut kirjat. 

 Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilas osaa kuvailla äidinkielten 

merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa. 

 

Suomi toisena kielenä  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa rakentavasti. 

 Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita, opetuspuhetta ja mediaa. 

 Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen mukaisesti. 

Tekstien tulkitseminen 

 Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, 

ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

 Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä. 

Tekstien tuottaminen 

 Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, 

kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.   

 Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen perussäännöt ja 

soveltaa niitä kirjoittaessaan. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä ja osaa kuvailla eri 

rekisterien ja tyylien välisiä eroja. 

 Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta, osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä 

maailmankirjallisuuteen. 

 Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan monikielisyyden merkitystä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

 Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. 

 Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa asettaa itselleen 

oppimistavoitteita. 

 Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. 

 Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan, jäsentämään ja 

arvioimaan työskentelyään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. 

 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. 

 Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja 

soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä.  

 Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot 



 Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia 

vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. 

 Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän 

voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.   

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa - Taitotaso A1.3 

 Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin. 

 Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein 

sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. 

Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein. 

 Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä - Taitotaso A1.3 

 Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta 

puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä 

tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä - Taitotaso A1.3 

 Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason 

lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. 

 Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. 

 

Englannin kieli, A-oppimäärä (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon taso B1.1)  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan ja mainita englannin levinneisyyden syitä sekä 

pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä.  

 Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat 

riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. 

 Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä. 

 Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja 

soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä.  

 Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot 

 Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan.  

 Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. 

 Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten 

hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa - Taitotaso B1.1 

 Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti 

jokapäiväisissä viestintätilanteissa. 

 Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko 

viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä 

uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä. 

 Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan 

vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia. 



Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä - Taitotaso B1.1 

 Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä 

puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon 

perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia 

myös valmistautumatta. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä - Taitotaso B1.1 

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

itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja 

rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.  

 Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa. 

 

Vieras kieli, A-oppimäärä  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

 Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä ilmiöitä. 

 Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä toimintaympäristöissä. 

 Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja 

soveltaa johtopäätöksiään, sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä.  

 Oppilas tuntee kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot  

 Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan.  

 Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. 

 Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi 

käyttää taitoaan koulun päätyttyä.  

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa - Taitotaso A2.2 

 Oppilas selviää jo kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista. Oppilas pystyy enenevässä 

määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa. 

 Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään 

tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää 

yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki). 

 Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon 

sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.  

 Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä - Taitotaso A2.2 

 Oppilas pystyy seuraamaan pääkohtia selväpiirteisestä asiatekstistä, tunnistaa usein ympärillään käytävän 

keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta 

puheesta. Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä - Taitotaso A2.1 

 Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja 

konkreettista sanastoa.  

 Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita.  



 Oppilas osaa soveltaa ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa. 

 

Vieras kieli, B2-oppimäärä  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Oppilas tuntee opiskeltavan kielen asemaa maailman kielten joukossa ja keskeisimpiä kielen erityispiirteitä 

 Oppilas osaa luonnehtia joitakin opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurisia ja muita ilmiöitä. 

Kielenopiskelutaidot  

 Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelutavoitteitaan ja opiskelutapojaan. 

 Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi 

käyttää taitoaan koulun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa - Taitotaso A1.3 

 Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin. 

 Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. 

 Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin tai 

muunlaisella minimipalautteella. 

 Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein. 

 Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä - Taitotaso A1.3 

 Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta 

puhetta asiayhteyden tukemana. 

 Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä - Taitotaso A1.2 

 Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. 

 Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi 

 Oppilas osaa hyvin suppean perussanaston, muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin 

aineksia. 

 

Matematiikka  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 Oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan. 

Työskentelyn taidot 

 Oppilas havaitsee ja selittää oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 

 Oppilas osaa ilmaista matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti. 

 Oppilas osaa jäsentää ongelmia ja ratkaista niitä hyödyntäen matematiikkaa. 

 Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. 

 Oppilas osaa soveltaa matematiikkaa eri ympäristöissä. 

 Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää tilastotietoa. 

 Oppilas osaa soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 



 Oppilas käyttää aktiivisesti päättely- ja päässälaskutaitoa eri tilanteissa. 

 Oppilas osaa sujuvasti peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla. 

 Oppilas tunnistaa reaaliluvut ja osaa kuvailla niiden ominaisuuksia. 

 Oppilas osaa kertoa prosentin käsitteen käytöstä. Oppilas osaa laskea prosenttiosuuden, prosenttiluvun 

osoittaman määrän kokonaisuudesta sekä muutos- ja vertailuprosentin. Oppilas osaa käyttää tietojaan eri 

tilanteissa. 

 Oppilas osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti. Oppilas osaa ratkaista vaillinaisen toisen 

asteen yhtälön esimerkiksi päättelemällä tai symbolisesti. 

 Oppilas ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteen sekä osaa piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktion 

kuvaajan. Oppilas osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti. 

 Oppilas osaa nimetä ja kuvailla suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia sekä niiden välisiä 

yhteyksiä. 

 Oppilas osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita. Oppilas ymmärtää kehäkulman ja 

keskuskulman käsitteet. 

 Oppilas osaa laskea tasokuvioiden pinta-aloja ja kappaleiden tilavuuksia. Oppilas osaa pinta-ala- ja 

tilavuusyksiköiden muunnoksia. 

 Oppilas hallitsee keskeiset tilastolliset tunnusluvut ja osaa antaa niistä esimerkkejä.  Oppilas osaa määrittää 

sekä klassisia että tilastollisia todennäköisyyksiä. 

 Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia. 

 

Biologia 

Biologinen tieto ja ymmärrys 

 Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä 

ja niiden ravintoverkkojen lajeja.  

 Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän 

käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle. 

 Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata 

eliöiden elintoimintoja. 

 Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta 

sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä. 

 Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin.  

 Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon 

monimuotoisuudelle. 

 Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä. 

 Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution 

tuloksena.   

 Oppilas osaa kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja 

kehittymisen pääperiaatteita. 

 Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja 

ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.  

 Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä 

tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. 

 Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia 

peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä. 

 Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä. 

 Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää 

tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen 

eliökokoelman.  



 Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen.  

 Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.  

 Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa 

raportoida sen tuloksia. 

 Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä 

osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta. 

 Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin. 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

 Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon 

monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla. 

 Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten 

arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille. 

 Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

 

Maantieto 

 Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden sijainnin ja 

nimistön. 

 Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun 

sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.  

 Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa tuoda esille joitakin 

niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. 

 Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien vaihtelua Suomessa 

ja muualla maailmassa. 

 Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia 

vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. 

 Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. 

 Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta 

eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma. 

 Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin. 

 Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla, suunnata kartan 

todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla. 

 Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon sisältöjen 

opiskelussa sekä arkielämässä. 

 Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja. 

 Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen. 

 Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää tutkimustulokset suullisesti. 

 Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla 

maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. 

 Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää 

tapahtumien taustoja. 

 Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. 

 Oppilas osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin 

näkemyksiin. 

 Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden 

parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.  

 Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. 

 Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.  



 Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan 

kestävän elämäntavan mukaisesti. 

 Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata 

lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä. 

 Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella yhteiskunnan 

ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta. 

 

Fysiikka / Kemia  

Merkitys, arvot ja asenteet  

 Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi. 

 Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin 

perusteella. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan7kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa 

tilanteissa.  

 Oppilas osaa kuvata fysiikan/kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa 

 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan/kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseksi.  

 Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta fysiikassa. 

 Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta 

kemiassa. 

Tutkimisen taidot  

 Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä. 

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla 

muuttujia. 

 Oppilas hallitsee perustyötaidot (kemia), osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia 

ohjeiden tai suunnitelman mukaan. 

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia (kemiassa suljettuja ja avoimia) tutkimuksia  

 Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.  

Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin 

toimivuutta. 

 Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita fysiikassa ja esimerkkejä 

kemian soveltamisesta teknologiassa.  

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen (fysiikassa) ja yksinkertaisen kemiaa soveltavan 

ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa. 

 Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon, (fysiikassa) 

mittaustulosten, (kemiassa) tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. 

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta. 

Fysiikan ja kemian tiedot ja niiden käyttäminen  

 Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla. Oppilas osaa yhdistää ilmiöön 

siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet. 

 Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa. 

Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla. 

 Oppilas osaa fysiikassa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yksinkertaisten 

mallien muodostamista mittaustuloksista. Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä mallin rajoituksia tai 

puutteita.  

 Oppilas osaa kemiassa kuvata aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla. 

 Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.  Oppilas osaa 

ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle/kemialla ominaisella tavalla. 



 Oppilas osaa kuvata fysiikkaan/kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja 

kehittymistä. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. 

 Oppilas osaa fysiikassa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, 

ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. 

 Oppilas osaa kemiassa käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä 

käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa. 

 Oppilas osaa käyttää fysiikan/kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai 

tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä. 

 

Terveystieto 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

 Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla sekä kuvata 

esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.   

 Oppilas pystyy esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan 

esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana. 

 Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä osaa antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä 

vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä.   

 Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä esitellä keinoja stressin ja 

kriisien käsittelyyn. 

 Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden 

näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle. 

 Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja 

tilanteita tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja.  

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy 

 Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään 

näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita. 

 Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.  

 Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä pääosin 

asianmukaisesti. 

 Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja 

terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. 

 Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa selittää 

terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista.  

 Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida 

elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia. 

 Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan 

tekijän pohjalta. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

 Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen sekä 

esitellä yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja viestintäteknologian yhteyksiä terveyteen. 

 Oppilas osaa laatia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia.  

 Oppilas osaa kuvata miten hakeutua oman koulun ja kunnan terveyspalveluihin ja antaa useampia 

esimerkkejä siitä, miten niitä voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. 

 Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat 

käsityksiin terveydestä. 

 Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan tukevia tekijöitä. 



 Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä perustella terveyteen 

ja turvallisuuteen liittyviä käsityksiä.   

 Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seurauksia toisille ja ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein 

keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä. 

 

Uskonto 

 Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa. 

 Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon 

perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet. 

 Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja 

uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. 

 Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnollisista 

aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.  

 Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja 

tieteen kielen välisistä eroista.  

 Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät 

ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä 

muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.  

 Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen 

perusteina ja ohjaajina.  

 Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.   

 Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten 

ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.  

 

Elämänkatsomustieto 

 Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä suhteita. 

 Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa Unescon 

maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä joitain maailmanperintökohteita. 

 Oppilas osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, 

erityisesti seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia 

vaiheita. Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti. 

 Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä. 

 Oppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden 

turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa. 

 Oppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 

perusteita. 

 Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. 

 Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä. 

 Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja 

tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja 

globaalisti. 

 Oppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella 

ihmisoikeuksien merkitystä. 

 

Historia 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

 Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.  



 Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

 Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen. 

 Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja. 

 Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä. 

 Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

 Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja. 

 Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä. 

 Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta. 

 Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota. 

 Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja. 

 

Yhteiskuntaoppi 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

 Oppilas osaa kuvailla ja selittää ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion keskeisiä periaatteita sekä 

suomalaisen oikeusjärjestelmän rakennetta ja toimintaa. 

 Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa sekä tarkastella niihin liittyvää julkista 

keskustelua.  

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen 

 Oppilas osaa kuvailla työelämän ja yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia 

mahdollisuuksia myös oman tulevaisuutensa kannalta. 

 Oppilas pystyy tarkastelemaan ja keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja vähemmistöistä rakentavasti ja 

jäsentyneesti.  

 Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja 

toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa 

lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

 Oppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä omassa elämässään että 

kansantaloudessa. 

 Oppilas osaa ilmaista perustellun mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin, käyttää erilaisia 

vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä. 

 

 

Musiikki 

Osallisuus 

 Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia. 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen 

 Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa 

osaksi kokonaisuutta. 

 Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti. 

 Oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen liikkuessaan ja sovittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa 

musiikkiin. 



 Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan. 

 Oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan uusia 

musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä. 

 Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa. 

 Oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan. 

 Oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa. 

 Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta 

huomioon päättöarvosanan muodostamisessa. 

 Oppilas käyttää laitteita ja soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin 

voimakkuuteen sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät. 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

 Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan 

tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin. 

  

Kuvataide 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu  

 Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa. 

 Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta 

kulttuurista.  

 Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja 

käyttäen. 

Kuvallinen tuottaminen  

 Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja 

kuvailmaisussaan. 

 Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään. 

 Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

 Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä. 

 Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä. 

 Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

 Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä 

arvoista. 

 Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

 

Käsityö 

 Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.  

 Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi 

realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana. 

 Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä 

ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia. 



 Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne 

suunnitelmaan perusten ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden. 

 Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä 

toimia turvallisesti käsityöprosessissa. 

 Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai 

yhteisen käsityöprosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintä-teknologiaa. 

 Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityön merkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä. 

 Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja 

työskentelyssään. 

 

Liikunta 

Fyysinen toimintakyky 

 Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia 

liikuntamuotoja.   

 Oppilas tekee useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa. 

 Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa 

liikuntamuodoissa.  
 Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa 

liikuntamuodoissa. 

 Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja 

kestävyyttä. 

 Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä. 

 Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 

 Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla. 

 Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. 

Psyykkinen toimintakyky  

 Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.  

 

Kotitalous 

Käytännön toimintataidot 

 Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse 

tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan itsearvioinnin, 

opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella. 

 Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen 

liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset näkökulmat. 

 Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii 

valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. 

 Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella 

ajankäyttöään sen mukaisesti. 

 Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä 

ajan, kustannusten tai energiankäytön kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään 

huomiota ergonomiaan. 



Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

 Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä 

suunnittelu- ja työtilanteissa. 

 Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja 

kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin. 

 Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen.  

Oppilas osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja 

työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon. 

Tiedonhallintataidot 

 Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon 

luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät ja niiden 

ominaisuuksia. 

 Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä 

ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä. 

 Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa 

oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä Oppilas 

osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä. 

 Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä 

ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. 

  



4. Käyttäytymisen arviointikriteerit 

 

Vuosiluokilla 7-9 käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti. Hyvän käyttäytymisen (arvosana 8) kriteerit on 

määritelty Turun kaupungin opetussuunnitelmassa seuraavasti:  

 oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja luotettavasti  

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

vastuunsa ympäristöstä  

 oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä ja käy 

säännöllisesti koulua 

 

Puolalan koulussa arvosanaa nostavia tekijöitä ovat: 

Erinomainen 10 - Hyvän ja kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas 

 edistää toiminnallaan hyvää yhteishenkeä 

 kykenee vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa auttaen, kannustaen ja tukien 

 toimii oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti sekä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta 

Kiitettävä 9 - Hyvän käyttäytymisen lisäksi oppilas  

 toimii rehellisesti, luotettavasti ja luontevalla tavalla kohteliaasti eri tilanteissa  

 osoittaa yhteistyöhalua vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa  

 huolehtii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti koulunkäynnistään ja oppimisympäristöstään  

 

Puolalan koulussa arvosanaa laskevia tekijöitä ovat: 

Tyydyttävä 7 - Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan tyydyttäväksi, jos  

 oppilaan käyttäytymisessä tai vuorovaikutustaidoissa on puutteita tai huomautettavaa  

 oppilas käyttäytyy tilanteisiin sopimattomalla tavalla esimerkiksi häiritsemällä tai käyttämällä asiatonta kieltä  

 oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulunkäyntiin, oppimisympäristöönsä, annettuihin sääntöihin ja 

ohjeisiin  

Kohtalainen 6 - Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan kohtalaiseksi, jos oppilas edellisten arvosanaa laskevien 

tekijöiden lisäksi  

 on saanut monia käyttäytymiseen liittyviä rangaistuksia  

 käyttäytyy toisia kohtaan epäkunnioittavasti tai aggressiivisesti ja suhtautuu välinpitämättömästi 

oppimisympäristöönsä  

 käy koulua epäsäännöllisesti tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita toistuvasti  

Välttävä 5 - Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan välttäväksi, jos oppilas edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden 

lisäksi  

 toimii jatkuvasti epärehellisesti  

 häiritsee kouluyhteisön toimintaa tai syyllistyy toisten jatkuvaan tahalliseen kiusaamiseen 

 rangaistuksista ja tukitoimenpiteistä huolimatta uhmaa tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita tietoisesti ja 

toistuvasti  

Hylätty 4 - Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan hylätyksi, jos oppilas ei sopeudu Puolalan kouluyhteisöön 


