
ÄIDINKIELI Kielentuntemus Tekstit ja media Kirjoittaminen ja muut tuotok-
set 

Ai1, Ai2, Ai3  Keskeisiä oikeakielisyys-
asioita 

 Kappalejako 
 Sanaluokat ja verbien ai-

kamuodot 
 Nominien sijamuodot 

 

 Laaja tekstikäsitys 
 Opiskeltavia tekstilajeja 

esimerkiksi tiivistelmä, 
koevastaus, selostus, ku-
vat, satu, runo, uutinen, 
näytelmä, sarjakuva, elo-
kuva 

 Olennaisten asioiden löy-
tämistä tekstistä ja muis-
tiinpanotekniikkaa 

 Kaunokirjallisuuden pe-
ruskäsitteitä 

 Tiedonhankinta ja löyde-
tyn tiedon käyttäminen 
osana omaa esitystä / 
tekstiä, lähdekritiikki 

 Luetaan nuortenkirjalli-
suutta 

 Kirjoitetaan erilaisia fiktiivi-
siä tekstejä ja tehdään 
pienempiä tuottamisharjoi-
tuksia 

 Perehdytään kuvaukseen 
ja kertomukseen 

 Mahdollisuuksien mukaan 
suullisia esityksiä ja/tai 
projekti-/ryhmätöitä 

Ai 4, Ai 5, Ai 6  Verbien kertaus ja moduk-
set 

 Lauseenjäsenet 
 Kielenhuollon kertaus ja 

syventäminen 
 

 Opiskeltavia kirjallisuuden 
lajityyppejä: dekkari-, fan-
tasia-, kauhu- ja tieteiskir-
jallisuus sekä vaikuttava 
nuortenkirjallisuus 

 Vaikuttamisen keinoja  
 Vaikuttamaan pyrkiviä ja 

kantaaottavia tekstilajeja, 
esimerkiksi yleisönosasto-
kirjoitus ja arvostelu   

 Mediatekstejä, esimerkiksi 
mainos ja televisio me-
diana 

 Tietoa välittäviä lehtiteks-
tejä 

 Luetaan kaunokirjalli-
suutta 

 Ilmaisuvoimaisen kielen 
harjoittaminen 

 Oman mielipiteen ja pe-
rusteluiden esittämien kir-
jallisesti ja suullisesti 

 Tekstin jäsentelytapojen 
harjoittelua 

 Erilaisten asiatekstien 
tuottamista 

 Mahdollisuuksien mukaan 
suullisia esityksiä ja/tai 
projekti-/ryhmätöitä 

    



 
 
Ai 7, Ai 8, Ai 9 

 
 Kieli ja kulttuuri 
 Kielikuntia, suomen suku-

kieliä 
 Nominaalimuotoiset verbit 

ja niiden käyttö tekstissä 
 Suomen kielen ominais-

piirteitä 
 Puhekielen vaihtelu 
 Sanasto 
 Nimistö 
 Vierassanat ja numeraalit 
 Tarpeen mukaan keskeis-

ten oikeakielisyysasioiden 
kertausta 

 
 Opiskellaan Suomen kir-

jallisuushistoriaa suulli-
sesta kansanperinteestä 
nykykirjallisuuteen ja lue-
taan siihen liittyviä teks-
tejä ja teoksia 

 Syvennetään kirjallisuu-
den tulkitsemisen taitoja 

 
 Asiatekstien ja pohtivien 

tekstien tuottamista 
 Kirjallisuudesta kirjoitta-

mista 
 Mahdollisuuksien mukaan 

suullisia esityksiä ja/tai 
projekti-/ryhmätöitä 

 Laaja päättötyö 

 
Jokaisella kurssilla luetaan kaunokirjallisuutta ja tuotetaan omaa tekstiä. Opettaja ilmoittaa tarkemmat kurssisisällöt kunkin kurssin aluksi.  



 
 
 
Oppilaanohjaus  
 
Oppilaanohjaus jakautuu luokkamuotoiseen opetukseen, henkilökohtaiseen- ja pienryhmäohjaukseen 
sekä työelämään tutustumiseen.  
 
Luokkamuotoista opetusta on jokaisella luokka-asteella siten, että 7. ja 8. luokalla on yhteensä yksi vuo-
siviikkotunti ja 9. luokalla 1 vuosiviikkotunti. (Opon työajasta n. 30%) 

 7. luokalla aiheina ovat yläkoulun aloittamiseen liittyvät asiat, oppiminen ja valinnaisaineet.  
 8. luokalla aiheina ovat koulutusjärjestelmä, työelämä ja ammattitietous. 
 9. luokalla aiheina ovat jatko-opintoihin ja työelämään liittyvät asiat.  

 
Työtapoina ovat luokkamuotoinen opetus, ryhmätyöt, eri alojen vierailijat ja varsinkin 9.luokalla pro-
jektiluontoinen opiskelu. Tietotekniikkaa käytetään hyväksi runsaasti tiedonhaussa ja erilaisten tehtävi-
en tekemisessä. Henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen aiheina ovat koulunkäynnin seurantaan liitty-
vät asiat, opiskelutavat ja -tekniikat, tavoitteellinen työskentely, valinnaisaineet ja suunnitelmat perus-
koulun jälkeen. (Opon työajasta n. 40%)  
 
Yhteydet alakouluuun:  

 Keskustelut alakoulun opetushenkilöstön kanssa yläkouluun tulevista oppilaista.  
 6. luokan oppilaiden tutustumiset yläkouluun.  

Yhteydet toisen asteen oppilaitoksiin:  
 Osallistuminen yhteisiin tutustumis- ja koulutustilaisuuksiin.  
 9. luokan oppilaiden tutustumiskäynnit.  

Yhteydet työelämään:  
 Tet-jaksoja järjestetään 8. luokilla (kolme päivää) ja 9. luokilla (viikko). Lisäksi työelämään tu-

tustutaan käymällä työpaikoilla.  
Muut yhteydet:  

 Oppilaille tulee tutuksi työ- ja elinkeinotoimiston ja Ohjaamon palvelut (käynnit, vierailijat).  
Yhteydet muihin oppiaineisiin:  

 äidinkieli (tet-raporttien ja työhakemusten kirjoittaminen),  
 maantieto ja historia (teollisuuteen ja elinkeinoelämään liittyviä asioita),  
 yhteiskuntaoppi (ammattiyhdistys- ja yritystoiminta, työelämään liittyviä asioita) ja  
 valinnaisaineet (tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työpaikoille). 

 
 
 
 



TAVOITTEET JA SISÄLLÖT      
        
7. luokka Perusliikunta Voimistelu Musiikki- ja ilmaisuliikunta Palloilu ja mailapelit Luontoliikunta Vesiliikunta Talviliikunta 
Tavoitteet: Kehittää yleisurheilun lajitaitoja. Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Liikkua suksilla luonnossa. 
  Kehittää pitkäjänteisyyttä. liittyviä osatekijöitä. liittyviä osatekijöitä. liittyviä osatekijöitä kuten, koordi- liittyviä liikehallinnan osatekijöitä: liittyviä osatekijöitä. Kehittää hengitys- ja verenkierto- 
  Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää liikehallintaa ja sitä kautta  Kehittää liikehallintaa ja sitä kautta  naatiokykyä, muuntelu- ja yhdistely- orientoitumis-, erottelu-, yhdistely-, Kehittää hengitys- ja verenkierto- elimistön kuntoa. 
  liittyviä liikehallinnan osatekijöitä: rohkaista erilaisiin liikesuorituksiin. rohkaista erilaisiin liikesuorituksiin. kykyä. ja muuntelukyky sekä motorisia elimistön kuntoa. Kehittää fyysisen toimintakykyyn 
  tasapaino, reaktiokyky, rytmi, Kehittää hengitys- ja verenkierto- Vahvistaa itsetuntoa ja oman kehon Kehittää hengitys- ja verenkierto- perustaitoja. Uimataidon kehittäminen. liittyviä kuntotekijöitä: kestävyys, 
  orientoitumis-, erottelu-, yhdistely-, elimistön kuntoa. hallintaa tanssin avulla. elimistön kuntoa. Suunnistustaitojen kehittäminen Pelastustaitojen kehittäminen. voima, notkeus ja kimmoisuus. 
  ja muuntelukyky sekä motorisia Vahvistaa itsetuntoa ja oman kehon Kehittää luovuutta ja kehollista Oppia erilaisia pallo- ja mailapelejä Oppilas osaa lukea karttaa sekä     
  perustaitoja. hallintaa. ilmaisutaitoa. sekä niihin liittyviä sääntöjä. kompassia ja tietää karttamerkkejä.     
  Kehittää fyysisen toimintakykyyn   Kehittää rytmitajua ja vahvistaa Toisen huomioiminen ryhmässä. Luonnon kunnioitus ja luontoliikunnan     
  liittyviä kuntotekijöitä: kestävyys,   musikaalista lahjakkuutta. Joukkueessa toimiminen ja reilu peli. mahdollisuudet.     

  voima, notkeus ja kimmoisuus.             

Sisällöt: Yleisurheilun lajitaidot: Teline- ja välinevoimistelu Seuratanssit ja yleisimmät paritanssit Palloilut kuntoilumuotona Maastossa liikkuminen  Uinti liikuntalajina Erilaiset maastohiihtotekniikat: 
  pika-, kestävyys- ja aitajuoksu Aerobictyyppisen voimistelun eri Suomalaisia ja ulkolaisia kansan- Joukkue ja yksilöpelit Jokamiehen oikeudet Hyppääminen veteen: vuorohiihto 
  erilaiset heitot ja työnnöt muodot tansseja Yleisimpien sisäpalloilujen perusteet: Kartan merkitys  jalat ja pää edellä luisteluhiihto 
  viestijuoksu Perusliikkeiden yhdistely permanto- Improvisointi ja ilmaisuliikunta koripallo, lentopallo, salibandy, Retkeily ja vaellus liikuntamuotona Erilaiset vesipelit  mäenlasku ja nousu 
  moniloikat sarjaksi musiikilla ja ilman sulkapallo     Luistelun tekniikat: 
  Lyhyet ja puolipitkät ratajuoksut Erilaisten liikkeiden kokeilu renkailla,  Tanssin eri lajeja ja esittävä tanssi Yleisimpien ulkopalloilujen perusteet:     eteen ja taakse päin luistelu 
  kuulantyöntö köysissä, rekillä ja nojapuilla Rytmiikka jalkapallo, pesäpallo     kaarreluistelu, jarruttaminen 
  pituushyppy Hypyt trampetilla ja pukilla Yleisimmät paritanssit kuten valssi,      Joukkuepelit: 
   Tanssillinen voimistelu fox, jenkka      Jääkiekko, ringette, kaukalopallo 
             Luistelupelit ja kisailut 
               
               
               
               
               

                

        
        
        
8. luokka Perusliikunta Voimistelu Musiikki- ja ilmaisuliikunta Palloilu ja mailapelit Luontoliikunta Vesiliikunta Talviliikunta 
Tavoitteet: Kehittää yleisurheilun lajitaitoja. Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Liikkua suksilla luonnossa. 
  Kehittää pitkäjänteisyyttä. liittyviä osatekijöitä. liittyviä osatekijöitä. liittyviä osatekijöitä kuten, koordi- liittyviä liikehallinnan osatekijöitä: liittyviä osatekijöitä. Kehittää hengitys- ja verenkierto- 
  Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää liikehallintaa ja sitä kautta  Kehittää liikehallintaa ja sitä kautta  naatiokykyä, muuntelu- ja yhdistely- orientoitumis-, erottelu-, yhdistely-, Kehittää hengitys- ja verenkierto- elimistön kuntoa. 
  liittyviä liikehallinnan osatekijöitä: rohkaista erilaisiin liikesuorituksiin. rohkaista erilaisiin liikesuorituksiin. kykyä. ja muuntelukyky sekä motorisia elimistön kuntoa. Kehittää fyysisen toimintakykyyn 
  tasapaino, reaktiokyky, rytmi, Kehittää hengitys- ja verenkierto- Vahvistaa itsetuntoa ja oman kehon Kehittää hengitys- ja verenkierto- perustaitoja. Uimataidon kehittäminen. liittyviä kuntotekijöitä: kestävyys, 
  orientoitumis-, erottelu-, yhdistely-, elimistön kuntoa. hallintaa tanssin avulla. elimistön kuntoa. Suunnistustaitojen kehittäminen Pelastustaitojen kehittäminen. voima, notkeus ja kimmoisuus. 
  ja muuntelukyky sekä motorisia Vahvistaa itsetuntoa ja oman kehon Kehittää luovuutta ja kehollista Oppia erilaisia pallo- ja mailapelejä Oppilas osaa lukea karttaa sekä     
  perustaitoja. hallintaa. ilmaisutaitoa. sekä niihin liittyviä sääntöjä. kompassia ja tietää karttamerkkejä.     
  Kehittää fyysisen toimintakykyyn   Kehittää rytmitajua ja vahvistaa Toisen huomioiminen ryhmässä. Luonnon kunnioitus ja luontoliikunnan     
  liittyviä kuntotekijöitä: kestävyys,   musikaalista lahjakkuutta. Joukkueessa toimiminen ja reilu peli. mahdollisuudet.     
  voima, notkeus ja kimmoisuus.             

Sisällöt: Yleisurheilun lajitaidot: Teline- ja välinevoimistelu Seuratanssit ja yleisimmät paritanssit Palloilut kuntoilumuotona Maastossa liikkuminen  Uinti liikuntalajina Erilaiset maastohiihtotekniikat: 
  pika-, kestävyys- ja aitajuoksu Aerobictyyppisen voimistelun eri Suomalaisia ja ulkolaisia kansan- Joukkue ja yksilöpelien säännöt Jokamiehen oikeudet Hyppääminen veteen: vuorohiihto 
  erilaiset heitot ja työnnöt muodot tansseja Yleisimpien sisäpalloilujen perusteet: Kartan merkitys  jalat ja pää edellä luisteluhiihto 
  Korkeushyppy Perusliikkeiden yhdistely permanto- Improvisointi ja ilmaisuliikunta koripallo, lentopallo, salibandy, Retkeily ja vaellus liikuntamuotona Erilaiset vesipelit  mäenlasku ja nousu 
  moniloikat sarjaksi musiikilla ja ilman sulkapallo, tennis     Luistelun tekniikat: 
  Lyhyet ja puolipitkät ratajuoksut Erilaisten liikkeiden kokeilu renkailla,  Tanssin eri lajeja ja esittävä tanssi Yleisimpien ulkopalloilujen perusteet:     eteen ja taakse päin luistelu 
  Kiekonheitto köysissä, rekillä ja nojapuilla Rytmiikka jalkapallo, pesäpallo     kaarreluistelu, jarruttaminen 
  Kuntopiiriharjoittelu Hypyt trampetilla ja pukilla Yleisimmät paritanssit kuten valssi,      Joukkuepelit: 



  Kuntosalityöskentely Tanssillinen voimistelu fox, jenkka, jive      Jääkiekko, ringette, kaukalopallo 
  Kuntotestit ja niiden merkitys Step-aerobicin perusaskeleet ja        Luistelupelit ja kisailut 
  Hengitystekniikka  niiden yhdisteleminen          
  Voima, nopeus ja kestävyys- Erilaisia rentoutumistekniikoita          
  harjoittelu Lihastasapainoa, niska- ja hartia-          
    seutua kehittäviä liikesarjoja          
               

                

9. luokka Perusliikunta Voimistelu Musiikki- ja ilmaisuliikunta Palloilu ja mailapelit Luontoliikunta Vesiliikunta 
Tavoitteet: Kehittää yleisurheilun lajitaitoja. Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää fyysiseen toimintaky
  Kehittää pitkäjänteisyyttä. liittyviä osatekijöitä. liittyviä osatekijöitä. liittyviä osatekijöitä kuten, koordi- liittyviä liikehallinnan osatekijöitä: liittyviä osatekijöitä. 
  Kehittää fyysiseen toimintakykyyn Kehittää liikehallintaa ja sitä kautta  Kehittää liikehallintaa ja sitä kautta  naatiokykyä, muuntelu- ja yhdistely- orientoitumis-, erottelu-, yhdistely-, Kehittää hengitys- ja verenkie
  liittyviä liikehallinnan osatekijöitä: rohkaista erilaisiin liikesuorituksiin. rohkaista erilaisiin liikesuorituksiin. kykyä. ja muuntelukyky sekä motorisia elimistön kuntoa. 
  tasapaino, reaktiokyky, rytmi, Kehittää hengitys- ja verenkierto- Vahvistaa itsetuntoa ja oman kehon Kehittää hengitys- ja verenkierto- perustaitoja. Uimataidon kehittäminen. 
  orientoitumis-, erottelu-, yhdistely-, elimistön kuntoa. hallintaa tanssin avulla. elimistön kuntoa. Suunnistustaitojen kehittäminen Pelastustaitojen kehittäminen
  ja muuntelukyky sekä motorisia Vahvistaa itsetuntoa ja oman kehon Kehittää luovuutta ja kehollista Oppia erilaisia pallo- ja mailapelejä Oppilas osaa lukea karttaa sekä   
  perustaitoja. hallintaa. ilmaisutaitoa. sekä niihin liittyviä sääntöjä. kompassia ja tietää karttamerkkejä.   
  Kehittää fyysisen toimintakykyyn   Kehittää rytmitajua ja vahvistaa Toisen huomioiminen ryhmässä. Luonnon kunnioitus ja luontoliikunnan   
  liittyviä kuntotekijöitä: kestävyys,   musikaalista lahjakkuutta. Joukkueessa toimiminen ja reilu peli. mahdollisuudet.   
  voima, notkeus ja kimmoisuus.           

Sisällöt: Yleisurheilun lajitaidot: Teline- ja välinevoimistelu Seuratanssit ja yleisimmät paritanssit Palloilut kuntoilumuotona Maastossa liikkuminen  Uinti liikuntalajina 
  pika-, kestävyys- ja aitajuoksu Aerobictyyppisen voimistelun eri Suomalaisia ja ulkolaisia kansan- Joukkue ja yksilöpelit Jokamiehen oikeudet Hyppääminen veteen: 
  erilaiset heitot ja työnnöt muodot ja kuntovoimistelu tansseja Yleisimpien sisäpalloilujen perusteet: Kartan merkitys  jalat ja pää edellä 
  Korkeushyppy ja moniloikat Perusliikkeiden yhdistely permanto- Improvisointi ja ilmaisuliikunta koripallo, lentopallo, salibandy, Retkeily ja vaellus liikuntamuotona Erilaiset vesipelit  
  Aitajuoksutekniikka sarjaksi musiikilla ja ilman sulkapallo Karttamerkit Uintitekniikoiden opettelu. 
  Lyhyet ja puolipitkät ratajuoksut Erilaisten liikkeiden kokeilu renkailla,  Tanssin eri lajeja ja esittävä tanssi Yleisimpien ulkopalloilujen perusteet: Kartan ja kompassin lukeminen   
  Keihäänheitto köysissä, rekillä ja nojapuilla Rytmiikka jalkapallo, pesäpallo Suunnistustaitojen kehittäminen   
  Kuntopiiriharjoittelu Hypyt trampetilla ja pukilla Ajankohtaiset muotitanssit. Uusiin palloilulajeihin tutustuminen:     
  Kuntosalityöskentely Tanssillinen voimistelu   tennis, lippupallo, koulugolf, ultimate     
  Kuntotestit ja niiden merkitys Step-aerobicin perusaskeleet ja   Pallopelien sääntöjen hallitseminen     
  Hengitystekniikka  niiden yhdisteleminen   Palloilut pelinä ja harrastuksena     
  Voima, nopeus ja kestävyys- Erilaisia rentoutumistekniikoita        
  harjoittelu Lihastasapainoa, niska- ja hartia-        
  Liikuntaleikit ja kisailut seutua kehittäviä liikesarjoja        
             

              

       

 



 

MATEMATIIKKA 
 
TAVOITTEET 
 
Peruskoulun matematiikan opetus ei tähtää vain tiettyjen laskutaitojen oppimiseen, vaan 
sen merkitys on nähtävä laajempana. Matematiikka toimii johdonmukaisen ja täsmällisen 
ajattelun kehittäjänä, antaa taitoja monien käytännön ja tieteellisten ongelmien 
ratkaisemiseen ja antaa keinoja informaation täsmällisen välityksen kehittämiseen, opettaa 
oppilasta luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Taito lukea ja 
ymmärtää eri muodoissa esitettyä matemaattista informaatiota on keskeisessä asemassa 
nykyisessä teknistyneessä yhteiskunnassa. Matematiikan opetuksella on tärkeä merkitys 
oppilaan henkisen kasvuprosessin vaikuttajana ajattelun laajuuden ja johdonmukaisuuden 
kehittymisessä.  
 
Peruskoulun matematiikan opetuksen avulla oppilaalla on mahdollisuus hankkia sellaiset 
matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka antavat pohjan jatko-opinnoille ja valmiuksia 
jokapäiväisissä toiminnoissa ja työelämässä selviytymiseen:  ilmaisemaan ajatuksensa 
yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä työskentelemään 
keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. Opetus kehittää oppilaan 
kykyä luokitella, jäsentää ja mallintaa elämässä eteen tulevia tilanteita käyttäen hyväkseen 
opittuja käsitteitä. 
 
 
TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Kaikilla luokka-asteilla voidaan käyttää luokkajaosta poikkeavaa oppilaiden ryhmittelyä. 
Oppimista edistävän suotuisan ilmapiirin luomiseksi voidaan käyttää erilaisia ja 
monipuolisia työtapoja. Kurssit jaetaan vuosiluokittain seuraavasti: 

• 7. luokka: kurssit 1-3 
• 8. luokka: kurssit 4-6 
• 9. luokka: kurssit 7-10 

Kurssien keskinäistä järjestystä ja määrää eri luokka-asteilla voidaan tarpeen mukaan 
muuttaa. Kurssien sisältöjen osa-alueita voidaan tarvittaessa siirtää toisiin kursseihin. 
 
 
KURSSIEN KESKEISET SISÄLLÖT: 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät, jotka tulevat esille useammissa kursseissa: 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, 
mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä 
sekä niiden esittämistä 

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö 
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  
• todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen 

yritys-erehdysmenetelmä, vääräksi osoittaminen, suora todistus 
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

 
kurssi 1. RATIONAALILUVUT 



• peruslaskutoimitusten varmentaminen 
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut 
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku 
• aikalaskut, aikaväli 
• murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen 

murtolukuna 
• kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla sekä murtoluvuilla 
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 

 
kurssi 2. GEOMETRIA 1 

• lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
• kulmien välisiä yhteyksiä 
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
• säännölliset monikulmiot  
• ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  
• geometrista konstruointia 
• yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa 
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 

 
kurssi 3. POTENSSI JA KIRJAINTEN KÄYTTÖ 

• potenssi, eksponenttina kokonaisluku 
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella 
• reaaliluvut 
• potenssilauseke ja sen sieventäminen 
• lauseke ja sen sieventäminen 
• muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen 
• polynomin käsite 

 
kurssi 4. POLYNOMIT JA LUKUJONOT 

• polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 
• alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista 
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ongelmanratkaisu 

 
kurssi 5. YHTÄLÖT, EPÄYHTÄLÖT JA VERRANNOLISUUS 

• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko 
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• suhde ja verrannollisuus, verranto 

 
kurssi 6. GEOMETRIA 2 

• yksiköt 
• likiarvon käyttö 
• monikulmiot 



• ympyrän kehä, osat ja pinta-alat 
• yhdenmuotoisuus 
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
• Pythagoraan lause 

 
kurssi 7. PROSENTTILASKU 

• prosenttikäsitteen vahvistaminen 
• prosenttilasku 
• yhtälön käyttö prosenttilaskuissa 
• korkolasku  
• promille 

 
kurssi 8. FUNKTIOT JA TILASTOT 

• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla 
• funktion käsite 
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen 

koordinaatistoon 
• funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, 

kasvaminen ja väheneminen  
• lineaarinen funktio 
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 
• hajonnan käsite 
• diagrammien tulkinta  
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa 

 
kurssi 9.  GEOMETRIA 3 

• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen 

 
kurssi 10. TODENNÄKÖISYYSLASKENTA JA YHTÄLÖPARIT 

• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti 
• todennäköisyyden käsite 

 
ARVIOINTI 
 
Oppilaskeskeiset työtavat antavat opettajalle entistä paremmat mahdollisuudet 
oppimistapahtuman jatkuvaan arviointiin. Opettajan antama välitön suullinen palaute 
tekee arvioinnista luontevan osan opetusta. Jokaisella luokka-asteella oppilaan 
opiskelemat kurssit arvioidaan erikseen numeroarviointina. Oppilaan tuloksia arvioitaessa 
otetaan huomioon miten hyvin oppilas on saavuttanut kurssille asetetut tiedolliset ja 
laskutaidolliset tavoitteet. Pelkkien laskutaitojen kehittymisen lisäksi huomioidaan myös 
päättely-, perustelu-,  kommunikaatiotaitojen kehittyminen. Vuosiluokan oppimäärän 
hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään kahden vuosiluokan kurssin hyväksyttyä 
suoritusta. Koulun osalta kursseilla asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
jokaisen kurssin jälkeen ja opettajien havaintojen ja keskustelujen pohjalta kursseja 
pyritään kehittämään tarkoituksenmukaisemmiksi. 



 
 
YHTEYDET MUIHIN OPPIAINEISIIN JA YMPÄRISTÖÖN 
 
Tehtävien sisältö, aihealueiden käsittelytapa ja käytännön esimerkkitilanteiden valinta ovat 
keinoja, joilla matematiikan opetus kehittää oppilaiden asenteita ja arvomaailmaa. 
Kansainvälisyys ja rauhankasvatus, tasa-arvo, ympäristönsuojelu 
ja taloudellisuus ovat niitä aiheita, joiden mukanaolo matematiikan tunneilla auttaa 
oppilaiden positiivisten asenteiden ja arvojen kehittymistä. Matematiikka on välineaine, 
joka antaa valmiudet muiden oppiaineiden yhteydessä tulevien ongelmien ratkaisemiseen, 
matematiikan opetuksessa opittuja taitoja voidaan siten käyttää monien muiden 
oppiaineiden yhteydessä. 
 

 

 
MATEMATIIKKALUOKAN MATEMATIIKKA 
 
TAVOITTEET 
 
Peruskoulun matematiikan opetus ei tähtää vain tiettyjen laskutaitojen oppimiseen, vaan 
sen merkitys on nähtävä laajempana. Matematiikka toimii johdonmukaisen ja täsmällisen 
ajattelun kehittäjänä, antaa taitoja monien käytännön ja tieteellisten ongelmien 
ratkaisemiseen ja antaa keinoja informaation täsmällisen välityksen kehittämiseen, opettaa 
oppilasta luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Taito lukea ja 
ymmärtää eri muodoissa esitettyä matemaattista informaatiota on keskeisessä asemassa 
nykyisessä teknistyneessä yhteiskunnassa. Matematiikan opetuksella on tärkeä merkitys 
oppilaan henkisen kasvuprosessin vaikuttajana ajattelun laajuuden ja johdonmukaisuuden 
kehittymisessä. 
 
Peruskoulun matematiikan opetuksen avulla oppilaalla on mahdollisuus hankkia sellaiset 
matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka antavat pohjan jatko-opinnoille ja valmiuksia 
jokapäiväisissä toiminnoissa ja työelämässä selviytymiseen:  ilmaisemaan ajatuksensa 
yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä työskentelemään 
keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. Opetus kehittää oppilaan 
kykyä luokitella, jäsentää ja mallintaa elämässä eteen tulevia tilanteita käyttäen hyväkseen 
opittuja käsitteitä. 
 
 
TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Matematiikkapainotteinen luokka toimii koulussa yhtenä perusopetusryhmänä, joka 
suorittaa yhden ylimääräisen kurssin jokaisella luokka-asteella. Koulun normaaliin 
matematiikan opetussuunnitelmaan kuuluvat kokonaisuudet käydään läpi laajemmin ja 
perusteellisemmin sekä joidenkin aiheiden kohdalla syvällisemmin. Normaalin 
opetussuunnitelman lisäksi syvennytään tarkemmin geometriaan, algebraan ja 
tietotekniikan käyttöön matematiikassa. 
Kurssit jaetaan vuosiluokittain seuraavasti: 

• 7. luokka: kurssit 1-4 
• 8. luokka: kurssit 5-8 
• 9. luokka: kurssit 9-13 

Kurssien keskinäistä järjestystä ja määrää eri luokka-asteilla voidaan tarpeen mukaan 
muuttaa. Kurssien sisältöjen osa-alueita voidaan tarvittaessa siirtää toisiin kursseihin. 



 
 
KURSSIEN KESKEISET SISÄLLÖT: 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät, jotka tulevat esille useammissa kursseissa: 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, 
mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä 
sekä niiden esittämistä 

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö 
• matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen  
• todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen 

yritys-erehdysmenetelmä, vääräksi osoittaminen, suora todistus 
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 

 
kurssi 1. RATIONAALILUVUT 

• peruslaskutoimitusten varmentaminen 
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut 
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku 
• aikalaskut, aikaväli 
• murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen 

murtolukuna 
• kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla sekä murtoluvuilla 
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 

 
kurssi 2. GEOMETRIA 1 

• lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
• kulmien välisiä yhteyksiä 
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
• säännölliset monikulmiot  
• ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä 
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  
• geometrista konstruointia 
• yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa 
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 

 
kurssi 3. POTENSSI JA KIRJAINTEN KÄYTTÖ 

• potenssi, eksponenttina kokonaisluku 
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella 
• reaaliluvut 
• potenssilauseke ja sen sieventäminen 
• lauseke ja sen sieventäminen 
• muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen 
• polynomin käsite 

 



kurssi 4. POLYNOMIT JA LUKUJONOT 
• polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 
• alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista 
• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ongelmanratkaisu 

 
kurssi 5. YHTÄLÖT, EPÄYHTÄLÖT JA VERRANNOLISUUS 

• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko 
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• suhde ja verrannollisuus, verranto 

 
kurssi 6. GEOMETRIA 2 

• yksiköt 
• likiarvon käyttö 
• monikulmiot 
• ympyrän kehä, osat ja pinta-alat 
• yhdenmuotoisuus 
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
• Pythagoraan lause 

 
kurssi 7. PROSENTTILASKU 

• prosenttikäsitteen vahvistaminen 
• prosenttilasku 
• yhtälön käyttö prosenttilaskuissa 
• korkolasku  
• promille 

 
kurssi 8. KLASSINEN GEOMETRIA 

• geometrinen piirtäminen 
• tietokoneavusteinen geometrian harjoittelu 
• yksinkertaisten todistusmenetelmien käyttö matematiikassa 

 
kurssi 9. FUNKTIOT JA TILASTOT 

• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla 
• funktion käsite 
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen 

koordinaatistoon 
• funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, 

kasvaminen ja väheneminen  
• lineaarinen funktio 
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 
• hajonnan käsite 
• diagrammien tulkinta  



• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa 
 
kurssi 10.  GEOMETRIA 3 

• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen 

 
kurssi 11. TODENNÄKÖISYYSLASKENTA JA YHTÄLÖPARIT 

• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti 
• todennäköisyyden käsite 

 
kurssi 12. RATIONAALILAUSEKKEET 

• polynomien kertolasku 
• muistikaavat 
• polynomien yhdistettyjä laskutoimituksia 
• rationaalilausekkeen sieventäminen 
• rationaalilausekkeiden laskutoimitukset 

 
kurssi 13. YHTÄLÖT, POTENSSIT JA PARAABELIT 

• yhtälöiden ja yhtälöparien tarkastelua 
• funktioiden ominaisuuksien tarkastelua 
• negatiivinen eksponentti 
• toisen asteen yhtälö ja sen ratkaiseminen 
• toisen asteen yhtälön kuvaaja 
 

 
ARVIOINTI 
 
Oppilaskeskeiset työtavat antavat opettajalle entistä paremmat mahdollisuudet 
oppimistapahtuman jatkuvaan arviointiin. Opettajan antama välitön suullinen palaute 
tekee arvioinnista luontevan osan opetusta. Jokaisella luokka-asteella oppilaan 
opiskelemat kurssit arvioidaan erikseen numeroarviointina. Oppilaan tuloksia arvioitaessa 
otetaan huomioon miten hyvin oppilas on saavuttanut kurssille asetetut tiedolliset ja 
laskutaidolliset tavoitteet. Pelkkien laskutaitojen kehittymisen lisäksi huomioidaan myös 
päättely-, perustelu-,  kommunikaatiotaitojen kehittyminen. Vuosiluokan oppimäärän 
hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään kahden vuosiluokan kurssin hyväksyttyä 
suoritusta. Koulun osalta kursseilla asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
jokaisen kurssin jälkeen ja opettajien havaintojen ja keskustelujen pohjalta kursseja 
pyritään kehittämään tarkoituksenmukaisemmiksi. 
 
 
YHTEYDET MUIHIN OPPIAINEISIIN JA YMPÄRISTÖÖN 
 
Tehtävien sisältö, aihealueiden käsittelytapa ja käytännön esimerkkitilanteiden valinta ovat 
keinoja, joilla matematiikan opetus kehittää oppilaiden asenteita ja arvomaailmaa. 
Kansainvälisyys ja rauhankasvatus, tasa-arvo, ympäristönsuojelu 
ja taloudellisuus ovat niitä aiheita, joiden mukanaolo matematiikan tunneilla auttaa 
oppilaiden positiivisten asenteiden ja arvojen kehittymistä. Matematiikka on välineaine, 
joka antaa valmiudet muiden oppiaineiden yhteydessä tulevien ongelmien ratkaisemiseen, 
matematiikan opetuksessa opittuja taitoja voidaan siten käyttää monien muiden 



oppiaineiden yhteydessä. 
 



 
 

 

FYSIIKKA JA KEMIA 
 
TAVOITTEET 
 
Seitsemännellä luokalle tuleville oppilaille annetaan käsitys sekä fysiikan, että  kemian 
luonteesta. Tavoitteena on mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen sekä aineiden 
opiskeluun, että fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja niiden 
vaikutusten tajuamiseen omassa elinympäristössämme. 
 
8. ja 9. luokalla kemian opiskelun tavoitteena on laajentaa 7. luokalla opittuja 
peruskäsitteitä aineen rakenteesta ja selvittää alkuaineiden systematiikka ja siitä johtuvia 
lainalaisuuksia erilaisissa reaktioissa, antaa pohjaa ympäristömme jokapäiväisten ilmiöiden 
kemiallisen luonteen ymmärtämiseen ja valaista oman itsemme ja ympäristömme 
kemiallista luonnetta ja rakennetta. Päämääränä on, että oppilas ymmärtäisi kemian 
olevan tärkeä ja merkityksellinen osa inhimillisessä toiminnassa. 
 
8. ja 9. luokalla fysiikan opiskelu tähtää  7. luokalla opittujen fysiikan peruskäsitteiden 
laajentamiseen ja monipuolistamiseen niin, että oppilas pystyy ymmärtämään niitä 
ilmiöitä, joiden kanssa hän päivittäin on tekemisissä. Fysiikan opiskelun päämääränä on, 
että ympäristömme fysikaaliset ilmiöt ja niiden lainalaisuudet olisivat oppilaalle 
ymmärrettäviä. 
 
 
TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Sekä fysiikan, että kemian opiskelu tapahtuu pääasiassa oppilastöiden ja yhteisten 
demonstraatioiden avustuksella opettajan toimiessa ongelmien esittelijänä ja 
johtopäätösten kokoajana. Toiminta tähtää uteliaisuuden ja tiedonhalun herättämiseen 
oppilaissa, omatoimisuuden ja kekseliäisyyden kannustamiseen ja aloitteellisuuteen 
omassa ympäristössä. 
 
Kaikilla luokka-asteilla voidaan käyttää luokkajaosta poikkeavaa oppilaiden ryhmittelyä.. 
Kurssit jaetaan vuosiluokittain seuraavasti: 

• 7. luokka: kurssit 1 ja 2 
• 8. luokka: kurssit 3, 4 ja 5 
• 9. luokka: kurssit 6 ja 7 

Kurssien keskinäistä järjestystä ja määrää eri luokka-asteilla voidaan tarpeen mukaan 
muuttaa. Kurssien sisältöjen osa-alueita voidaan tarvittaessa siirtää toisiin kursseihin. 
 
 
KURSSIEN KESKEISET SISÄLLÖT: 
 
kurssi 1. KEMIA 1 

• laboratoriotyöskentely, työturvallisuus 
• puhtaat aineet ja seokset, erotusmenetelmiä 
• aineiden ominaisuuksia 
• alkuaineiden kemialliset merkit 
• kemiallinen reaktio 



• tärkeitä alkuaineita ja kemiallisia yhdisteitä 
• veden kemiaa 
• happamat ja emäksiset aineet 

 
kurssi 2. FYSIIKKA 1 

• luonnontieteellinen tutkimus, ilmiöt ja energia 
• värähdys- ja aaltoliike 
• äänen synty ja ominaisuuksia, äänioppia 
• valo ja näkeminen, valon ominaisuuksia 
• peilit ja linssit, optiset laitteet 
• maailmankaikkeus 
• Aurinko ja planeetat 
• Linnunrata ja muut galaksit 
 

 
kurssi 3. KEMIA 2 

• atomin rakenne, atomimalli 
• jaksollinen järjestelmä 
• kemiallinen sidos, ioni- ja molekyyliyhdiste 
• hapot ja emäkset, neutraloituminen 
• hapettuminen ja pelkistyminen 
• sähkökemiaa 
• metallit ja niiden valmistus 
• korroosio 
 

 
kurssi 4. FYSIIKKA 2 

• vuorovaikutukset 
• liikeilmiöt 
• työ, teho ja energia 
• mekaaniset koneet 
• energiamuodot, energian säilyminen 

 
kurssi 5. KEMIA 3 

• hiilen kemiaa 
• hiilivedyt 
• muita orgaanisia yhdisteitä 
• luonnon raaka-aineet ja niiden jalostaminen 
• luonnossa tapahtuvia kemiallisia prosesseja 
• kemian teollisuuden tuotteita ja prosesseja 
• tuotteen elinkaari, lajittelu ja kierrätys 
• ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset 

 
kurssi 6. FYSIIKKA 3 

• sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset, sähköilmiöt 
• sähkövaraus, virtapiiri 
• sähkövirta ja jännite, Ohmin laki 



• sähkölaitteet, teho ja työ, sähköenergia 
• tasa- ja vaihtosähkö, sähkömagneettinen induktio, muuntaja 
• radioaktiivisuus, ionisoiva säteily 
• säteilyn vaikutukset ja käyttö, säteilyltä suojautuminen 
• ydinreaktiot ja ydinenergia 

 
kurssi 7. FYSIIKKA JA KEMIA 4 

• lämpöenergia, lämpötila 
• lämpöilmiöt, aineiden lämpöominaisuudet 
• energia ja ympäristö, energialähteet 
• kemian kurssien 1-3 kertausta ja syventämistä 
 

ARVIOINTI 
 
Jokaisella luokka-asteella oppilaan opiskelemat kurssit arvioidaan erikseen 
numeroarviointina. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan saavuttamat fysiikan ja kemian 
tiedot, niiden soveltamistaidot sekä käsitykset fysiikan ja kemian merkityksestä. 
Arvioinnissa huomioidaan myös kokeellisen työskentelyn ja muiden oppimista tukevien 
taitojen kehittyminen. Vuosiluokan oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää 
vuosiluokan kaikkien kurssien hyväksyttyä suorittamista. Koulun osalta kursseille 
asetettujen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan myös jokaisen kurssin jälkeen ja 
opettajien tekemien havaintojen ja keskustelujen pohjalta kursseja pyritään kehittämään 
tarkoituksenmukaisemmiksi. 
 
 
YHTEYDET MUIHIN OPPIAINEISIIN 
 
Fysiikka ja kemia antavat mahdollisuuden yhteistyöhön mainiosti esimerkiksi biologian ja 
teknisten aineiden kanssa. Yhteistyö voi toteutua joko yhteisten projektiluonteisten 
tapahtumien kautta tai erityisten pitempiaikaisten tutkimuslisäkurssien muodossa. 

  
 



  terveystieto   
Luokka/ 7. Luokka 8. Luokka 9. Luokka 
aineessa Kasvu ja kehitys, Terveys arkielämän  Voimavarat ja selviytymisen 
huom. terveyden lukutaidon valintatilanteissa, taidot, terveyden lukutaidon 
tekijät opetteleminen terveyden lukutaidon kehittyminen 
    ymmärtäminen   
Tavoitteet: Tuntee ihmisen kasvun, kehityksen Oppii ymmärtämään itseään ja ihmisten Osaa käyttää terveyteen ja sairauteen 
  ja elämänkulun tunnuspiirteitä erilaisuutta sekä terveyteen, vammai- liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida 
  Osaa huolehtia omasta terveydes- suuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedon- 
  tään, tietää yleisimmistä terveyttä ja näkemyksiä hankintalähteitä 
  edistävistä tekijöistä ja vaikutuksista Oppii arvioimaan erilaisia elämäntapoja ja  Tietää oman terveyshistoriansa  
  Oppii ymmärtämään nuoruuden niihin liittyvien valintojen merkitystä Osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia 
  kehityksen erityispiirteitä sekä murrosikäisenä tunteita, kuvata niiden syitä sekä tietää 
  niihin liittyvien fyysisen, psyykkisen Tunnistaa yleisimmät nuorten vaivat, miten niitä voi säädellä tilanteeseen 
  ja sosiaalisen kasvun välisiä niiden synnyn/ hoidon/ehkäisyn sopivalla tavalla 
  yhteyksiä Oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten Osaa tehdä havaintoja sosiaalisista koke- 
  Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja luottamuksen merkityksen hyvinvoinnin, muksistaan ja tulkita niitä tarkoituksenmukai-
  turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten sesti sekä tietää niihin liittyvistä selviytymis- 
  ja osaa hoitaa pienempiä tapaturmia oikeuksia/ rajoituksia keinoista 
  Tietää seksuaaliterveyden pää- Tietää seksuaaliterveyden perusteista Ymmärtää mitä seksuaalinen kehittyminen 
  periaatteet Tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet ja kasvaminen parisuhteessa ja perheessä 
  Alkoholi ja osaa antaa hätäensiapua merkitsee 
      Tietää oman koulun ja kunnan keskeiset 
      terveydenhoitopalvelut 
      Osaa toimia ulkoisten uhkien aikana 
Sisällöt: Elämänkaari Elämäntavat ja valinnat terveyden Terveys voimavarana sekä terveydestä  
  Oma terveys ja siitä  kannalta huolehtimisen merkitys elämänkaaressa 
  huolehtiminen, itsehoito Yleisimmät nuorten vaivat ja niiden Terveyden lukutaito ja sen merkitys 
  Nuoruuden kehityksen erityis- ehkäisy/hoito Psyykkinen ja sosiaalinen terveys sekä 
  piirteet sekä siihen liittyvä Psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja seksuaalisuuden kehittyminen kohti 
  psyykkinen ja sosiaalinen vastuu, väkivallan tunnuspiirteet ja aikuisuutta 
  kasvu ja kehitys rakentava kommunikaatio Kansantaudit ja niiden ehkäisyn merkitys 
  Henkilökohtainen turvallisuus ja Seksuaaliterveys Työyhteisön hyvinvointi 
  tapaturmien ensiapu Liikenneturvallisuus ja  Toiminta ulkoisten uhkien varalta 
    hätäensiapu   

Ihmisenä  Oppii tunteman ja hyväksymään Toisten huomioiminen, vastuullisuus, Oman elämän hallinta 
kasvaminen: itsensä ja toiset sellaisena kuin ovat itsenäisyys, kieltäytyminen   
        
        
Kulttuuri- Erilaiset terveystottumukset ja Erilaiset terveystottumukset ja Oman kulttuurin vaaliminen, 
identiteetti ja tavat erilaisissa kulttuureissa tavat erilaisissa kulttuureissa kansaivälisten tapojen ymmärtäminen 
kansain- Nuoruus meillä ja muualla Ympäristön perimä ja merkitys   
välisyys:       
        
Viestintä ja Median antama kuva nuoruudesta Kriittinen ja ymmärtävä median tulkinta Median tarjoamat palvelut, median 
mediataito:     tiedontulvaan suhtautuminen ja 
      sen käyttäminen 
        

Osallistuva Vastuu omasta ja toisten Aktiivinen harrastaminen terveyttä  Ehkäisevän terveydenhoidon merkityksen 
kansalaisuus terveydestä, toisten kunnioittaminen edistävästi/ nuorisojärjestöt ymmärtäminen 
ja ja hyväksyminen Ehkäisevän terveydenhoidon merkityksen Vapaaehtoistyö 



yrittäjäisyys   ymmärtäminen Seksibisnekseen suhtautuminen 

        

    
    
Luokka/ 7. Luokka 8. Luokka 9. Luokka 
aineessa Kasvu ja kehitys, Terveys arkielämän  Voimavarat ja selviytymisen 
huom. terveyden lukutaidon valintatilanteissa, taidot, terveyden lukutaidon 
tekijät opetteleminen terveyden lukutaidon kehittyminen 
    ymmärtäminen   
Vastuu Ympäristön merkitys ja vaikutus Ympäristön merkitys ja vaikutus Vastuu hyvinvointiyhteiskunnan 
ympäristöstä, terveyteen, omasta ympäristöstä terveyteen, omasta ympäristöstä säilymisestä, erilaisuus/ suvaitsevaisuus 
hyvinvoin- huolehtiminen huolehtiminen   
nista ja    Väkivallaton maailmankuva   
kestävästä       
tulevaisuu-       
desta       
Turvallisuus Terveellinen arki turvallisin keinoin Terveysriskit ja niiden välttäminen,  Vastuu ympäristön turvallisuudesta 
ja liikenne   liikenneturvallisuuden merkitys   
        
        
Ihminen Teknologian merkitys terveydelle Teknologian merkitys terveydelle Teknologian hyödyt ja haitat, teknologian 
ja uusi teknologia ja itsehoito uusi teknologia ja sen vaikutus käyttäyty- tarkoituksenmukaisuus hyvinvointiyhteis- 
teknologia   miseen kunnassa 
        
Integrointi: Liikunta Liikunta Liikunta 
  Biologia Biologia Biologia 
  Kotitalous Kotitalous Kotitalous 
  Kouluterveydenhoito Kouluterveydenhoito Kouluterveydenhoito 
  Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus 
  Oppilashuolto Oppilashuolto Oppilashuolto 
  Kemia Kemia Kemia 
    Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaoppi 
    Fysiikka   
Erilainen Erilaiset arvomaailmat Erilaiset arvomaailmat Erilaiset arvomaailmat 
oppija Erilainen terveydentila Erilainen terveydentila Erilainen terveydentila 
  Erilaisessa fyysisessä, Erilaisessa fyysisessä, Erilaisessa fyysisessä, 
  psyykkisessä ja sosiaalisessa psyykkisessä ja sosiaalisessa psyykkisessä ja sosiaalisessa 
  kehitysvaiheessa oleva nuori kehitysvaiheessa oleva nuori kehitysvaiheessa oleva nuori 
  Yksilöllisyyden ja persoonallisuuden Yksilöllisyyden ja persoonallisuuden Yksilöllisyyden ja persoonallisuuden 
  korostaminen ja huomioiminen korostaminen ja huomioiminen korostaminen ja huomioiminen 
Työtapoja "Terveyskirja" "Terveyskirjan" eteneminen "Terveyskirjan" eteneminen 
  Yksilö- pari- ryhmätehtävät Yksilö- pari- ryhmätehtävät Yksilö- pari- ryhmätehtävät 
  Erilaiset tiedonhankinta- ja saanti- Erilaiset tiedonhankinta- ja saanti- Erilaiset tiedonhankinta- ja saanti- 
  tavat esim. opettajan antama tieto/ tavat esim. opettajan antama tieto/ tavat esim. opettajan antama tieto/ 
  median välittämä tieto/ internet/videot median välittämä tieto/ internet/videot median välittämä tieto/ internet/videot 
  Vuorovaikutusharjoitukset/ yhteis- Vuorovaikutusharjoitukset/ yhteis- Vuorovaikutusharjoitukset/ yhteis- 
  toiminta/ draama toiminta/ draama toiminta/ draama 
Koulumme       
arvot:       
Sosiaalisuus Toisen ihmisen terveyden kunnioitta- Erilaisuuden hyväksyminen, vastuu omista Terveys voimavarana ja sosiaalinen 
ja keskiäinen minen, fyysinen ja psyykkinen teoista ja toisten terveydestä ja auttamisen halu/ empatian kehittäminen 



kunnioitus koskemattomuus, erilaisuus hyvinvoinnista   
        
Suomalainen Suomalainen hyvinvointi/ muut Suomalainen hyvinvointi/ terveys, sairaudet Erilaiset lähtökohdat, erilaiset arvot 
kulttuuri-iden- kulttuurit ja tavat ja itsehoito/ muiden kulttuurien tavat ja Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu 
titeetti, moni- Nuoreksi kasvaminen eri niiden arvostus ja suomalainen/ulkolainen nuori 
kulttuurisuus kulttuureissa     
        
Yleissivistys Oma terveyshistoria, sen tiedosta- Terveyden lukutaidon kehittäminen, Terveyden lukutaidon kehittyminen 
oppimisen  minen ja ymmärtäminen valintojen merkitys terveydelle, Tiedonhankinnan taidot, asioiden 
halu Omasta terveydestä huolehtimisen sosiaalinen vastuu tarkoituksenmukainen soveltaminen 

  merkitys   Asiallisen tiedon erottaminen/ ymmärtäminen

 



EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 
 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 7−9 on syventää ja laajentaa 
oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin 
tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista. 

TAVOITTEET 
Oppilas 
• 6.-7. ja 9.lk tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä  
• 7.lk  ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön 

elämässä  
• 7. ja 8.lk perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana  
• 6.lk perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn, 8.lk ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja 

yhteiskunnan elämässä 
• 6.lk perehtyy luterilaiseen kirkkoon,  9.lk ja sen uskonkäsitykseen 
• 6. ja 7.lk tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 
• 6.-9.lk osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
• 9.lk tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä, 6.lk ja kristillisen etiikan perusteita, 9.lk sekä osaa 

soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT   
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta 
• 6. ja 7.lk elämän merkitys ja rajallisuus 
• 9.lk uskon ja tiedon suhde 
 
Maailmanuskonnot 
• 6.lk keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, 7.lk kokosuhteet ja uskonnollisen elämän 

pääpiirteet 
• 7.lk uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin 
 
Raamattu  
• 7.lk Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä  
• 7.lk Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta 
• 6.lk Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä 
• 7. ja 8.lk Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö 
• 7.lk Raamatun kulttuurivaikutuksia 

 
Kirkko 
• 6.lk keskeiset asiat kristinuskon synnystä, 8.lk ja kehityksestä 
• 6.lk kirkkokunnat, 8.lk  niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia 
• 8.lk kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään 
• 9.lk kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, 

kristilliset symbolit 
 

Suomalainen katsomusperinne 
• 9.lk yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä 

muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus 
• 9.lk uskonnonvapaus 



• 9.lk luterilaisen kirkon jäsenyys, 6.lk  ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne 
• 9.lk suomalaiset muinaisuskot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika 

 
Ihminen eettisenä olentona 
• 9.lk eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen  
• 6. ja 9.lk kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
• 9.lk ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana 
• 6. ja 9.lk kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja 

vertaukset 
 
 



ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
 
 
Kastun koulun elämänkatsomustiedon oppilaat opiskelevat Rieskalähteen koulun 
opetussuunnitelman mukaisesti. Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus opetetaan 
kursseina:  
I Etiikka, hyvä elämä ja tulevaisuus, II Kulttuurien ja katsomusten maailma sekä III 
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta. Kurssit sisältävät syventäviä aineksia alaluokilla 
käsitellyistä aihepiireistä: Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-
identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet sekä ihminen ja maailma. 
 
 
I   Etiikka, hyvä elämä ja tulevaisuus 
 
Tavoitteet: 
 

- itsetuntemuksen lisääntyminen 
- oman eettisen ja moraalisen ajattelun kehittyminen 
- suvaitsevaisuuteen ja vastuullisuuteen kasvaminen 
- perusteltuihin eettisiin valintoihin pyrkiminen 
- erilaisten eettisten näkökulmien olemassaolon ymmärtäminen sekä kyky ja halu 

keskusteluun eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa 
 
Sisällöt: 
 
Nuoren moraalinen kasvu ja ihmissuhdetaidot    
-Erilaisia käsityksiä persoonallisuuden synnystä 
-Perimä, ympäristö, minuus (minäkuva, itsetunto) 
-Suhde toiseen ihmiseen (kultainen sääntö) 
-Idolit ja sankarit 
-Nuoruus elämänvaiheena 
-Seksuaalisuus ja seurustelu 
-Nuorisokulttuurit 
 
Etiikan käsitteitä, pääsuuntia ja peruskysymyksiä 
-Arvot, normit,  
-Moraalin pätevyys 
-Moraalitajun kehittyminen 
-Länsimaisen ajattelun juuria 
-YK:n julkilausumat 
-Ihmisoikeusetiikka 
-Ympäristöetiikka 
-Vapaus ja vastuu 
-Elämän ja kuoleman kysymyksiä 
 
Tulevaisuus 
-Tulevaisuuden tutkimus 
-Luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö 
-Minun tulevaisuuteni, tulevaisuusverstas 
 



 
II  Kulttuurien ja katsomusten maailma 
 
Tavoitteet: 
 

- Kulttuurisen yleissivistyksen laajentaminen 
- Etsiä ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiään 
- Oman kulttuurin erityispiirteisiin tutustuminen 
- Erilaisten kulttuurien ominaispiirteisiin, niiden taustoihin, arvoihin ja elämäntapaan 

tutustuminen 
- Suurten maailmanuskontojen keskeisten piirteiden tunteminen 
- Suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden arvostamiseen kasvaminen 
 

 
Sisällöt: 
 
Kulttuuri 
-Mitä kulttuuri on? 
-Kulttuurin tutkimus 
-Erilaisia kulttuureja 
-Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta:  
 humanistinen,utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen 
-Rasismi 
-Monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 
-Monikulttuurinen Turku 
-Pakolaisuus 
-Globalisaatio 
-Vähemmistöjen asema Suomessa 
 
Katsomusten maailma 
-Myytit ja riitit 
-Ideologia 
-Teismit, agnostismi 
-Mitä katsomuksen, uskonnon jne. vapaus tarkoittaa 
-Suuret maailmanuskonnot, Lähi-Idän ja Aasian kulttuuripiirit 
-Maallistuminen 
-Uskonnoton ajattelu 
-Mitä on ET 
 
 
III   Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 
 
Tavoitteet: 
 

- Syventää käsityksiään eri maailmankatsomuksista 
- Tutustua yhteiskuntafilosofiseen käsitteistöön 
- Oppia näkemään maailmankatsomuksen vaikutuksen omassa ympäristössä ja 

maailmassa 
- Tutustua omassa yhteiskunnassa pidettyihin arvoihin ja niiden taustoihin  
-  Harjaantua yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevaisuutta koskeviin arvovalintoihin 



 
Sisällöt: 
 
Kulttuuri-identiteetti 
-maailmankuvan aineksia 
-maailmankatsomuksen perusteet 
-Antiikin materialismi, Platonin idealismi, 
 Aristoteleen naturalismi, kristinuskon perinne 
-tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen 
-oma elämänkatsomukseni 
-uskonnotonta tapakulttuuria 
 
Ihminen ja maailma 
-Yhteiskuntateorian perusteet 
-Politiikka, kansalaisena toimininen  
-Demokratia 
-Kestävä kehitys 
-Oikeudenmukaisuus 
-Syrjäytyminen 
-Negatiivinen ja positiivinen vapaus 
-Yhteisön ja yksilön vastuu  
-Tasa-arvo 
-Kansalaistottelemattomuus 
-Ihmisoikeudet 
-Yhteiskunnallisia instituutioita 
-Suomalaisen elämänmuodon ilmiöitä 
 
 
 
Aihekokonaisuussisällöt: 
Elämänkatsomustieto oppiaineena toimii laaja-alaisena eheyttäjänä. Se kattaa 
kokonaisuudessaan aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys sekä Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. 
Muista aihekokonaisuuksista se kattaa seuraavat osat: 
Viestintä ja mediataito 
- median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, lähdekritiikki 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
- perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta  
sekä työnjaosta 
- erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa 
- osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä toiminnan 
vaikuttavuuden arviointi 
Turvallisuus ja liikenne 
- onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä 
- koulun terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta edistäviä toimintamalleja 
- väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
Ihminen ja teknologia 
- teknologiaan ja tietotekniikkaan liittyviä eettisiä, moraalisia, hyvinvointi- ja tasa-
arvokysymyksiä 
- tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia 



 
 
Työmenetelmät, tieto- ja viestintäteknisten taitojen edistäminen:  
 Opiskelu eri-ikäisten ja taustaltaan monikulttuuristen oppilaiden ryhmässä mahdollistaa 
oppilaiden inhimillisen kanssakäymisen luontevoitumisen ja rikastumisen. Opetuksessa 
käytetään oppilaslähtöisiä työtapoja. Tutkimista, ongelmanratkaisua ja keskustelua 
harjaannutetaan sekä ryhmätyöskentelyn että opettajan ohjaaman opetuskeskustelun 
avulla. Tiedonlähteinä käytetään eri kustantajien kirjoja, median  ajankohtaisaiheita sekä 
tietokoneiden tarjoamia mahdollisuuksia.  
 
Arvioinnin periaatteet, erilaisten oppimistyylien huomioonottaminen ja oppilaan 
itsearviointi: 
Arviointi perustuu jatkuvan näytön periaatteelle. Tiedollisen ja taidollisen kehittymisen 
ohella arvioinnin kohteena on oppilaan työskentely ja harjaantuminen 
vuorovaikutustaidoissa. Vuosittain kirjallisen kokeen lisäksi jokainen oppilas perehtyy 
syvällisemmin yhteen itseään kiinnostavaan kurssin aiheeseen.  Tuotoksen arvioinnissa, 
johon myös oppilaat osallistuvat,  huomioidaan tiedollisen sisällön lisäksi oppilaan kykyä 
itsenäiseen tiedonhakuun, lähteiden käyttöön, kriittisyyteen ja omien mielipiteiden 
perustelemiseen. 
 
Arviointikriteerit arvosanalle 5: 
Oppilas pyrkii työskentelemään oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseksi, on useammin 
oppitunnilla läsnä kuin poissa ja saa yhden hyväksytyn kirjallisen suorituksen kurssin 
kuluessa.  
 
Päättöarviointikriteerit arvosanalle 8: 
Päättöarvioinnissa sovelletaan opetushallituksen arvosanalle 8 asettamia 
arviointikriteerejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



KOTITALOUS 
 
 
TAVOITEET 
 
Kehittää oppilaassa valmiuksia, jotka auttavat häntä selviytymään 
arkielämän tilanteissa. 
Opiskelun ydin on synnyttää ja säilyttää oppilaassa myönteinen 
asenne kaikkiin kodin töihin. 
 
TOIMINTAPERIAATE 
 
Opiskelu perustuu käytännön toimintaan (tekemällä oppiminen) ja 
yksilö-, pari-, tai ryhmätyöskentelyyn. 
Oppilaille annetaan tehtäviä, joiden avulla he pystyvät 
rakentamaan omaa tietämystään ja ymmärrystään havaintojensa ja 
kokemustensa pohjalta. 
Oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja 
toiminnastaan ja asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida niiden 
saavuttamista. 
Monipuolisena oppiaineena kotitalouden opetuksella tuetaan 
oppilaan itsetunnon ja elämänhallintataitojen kehittymistä. 
 
7.luokalla opiskellaan kolme kurssia. 
 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
1. Perhe ja yhdessä eläminen 
• hyvät tavat 
• välittämisen ilmapiiri 
• vastuu itsestä ja omista töistä 
• vastuu ryhmän töistä 
• oma ja toisen työn kunnioittaminen 
• itsensä ilmaiseminen ja neuvottelutaito 
• työn organisointi: tasapuolinen työnjako, työjärjestys 
• juhlat 

 
2. Ravitsemus ja ruokakulttuuri 
• perusruoanvalmistustavat/leivonta 
• mittaaminen 
• ravitsemuksen perusteet 
• ravitsemussuositukset 
• vastuu omista ruokavalinnoista 
• ruoan turvallisuus 

 
3. Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 

• pakkausmerkinnät 
• jätteiden lajittelu ja kierrätys 
• harkitseva rahankäyttö 
• ostaminen: perusteltu valinta 
• kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 



• energian tarkoituksenmukainen käyttö 
 

4. Koti ja ympäristö 
• keittiöhygienia 
• kodinkoneitten turvallinen käyttö 
• pesu- ja puhdistusaineitten valinta 
• tekstiilien hoito 

 
 
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 
•     merkkien ja symbolien tulkinta 
•     kirjallisen ohjeen mukaan työskentely 

       •     ohjeen soveltaminen 
 •     tietotekniikan ja median käyttö 
 
TEEMAT JA PAINOTUSALUEET 
 
Kurssi 1. Opin ja onnistun 
•     perustaidot ja –tiedot 
 
Kurssi 2. Puhtia päivään - valitse ja vaikuta 
•     ravitsemus 
 
Kurssi 3. Puhtaudesta hyvä mieli 
•      tekstiilienhoito, puhtaanapito ja ympäristö 
 
Muut keskeiset sisältöalueet mukana kaikilla kursseilla. 
Kurssien keskinäistä järjestystä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. 
Kurssien sisältöjen osa-alueita voidaan tarvittaessa siirtää toisiin 
kursseihin.  
  
 
TYÖTAVAT 
 
Opetuksessa käytettävät työtavat vaihtelevat käsiteltävien aiheiden 
vaatimalla tavalla, tieto ja toiminta yhdistettynä. Oppilaita 
kannustetaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä oma-
aloitteisuuteen. Mahdollisuuksien mukaan annetaan myös 
käytännön kotitehtäviä. Kotitalouden opetus tarjoaa 
mahdollisuuden eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. 
Tutustumiskäyntejä tehdään oman kaupungin tarjoamiin 
kohteisiin niiden koskettaessa kotitalouden aihepiirejä. 
 
  
ARVIOINTI 
 
Kotitalous on monipuolinen taitoaine, jossa jatkuvalla 
havainnoinnilla arvioidaan valmistusprosessia ja lopputulosta. 
Opettajan antama välitön suullinen palaute tekee arvioinnista 
luontevan osan opetusta. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan 
yhteistyötaidot, käytännön työtaidot, tiedonhankintataidot ja 
kouluaktiivisuus. Oppilaiden itsearviointia käytetään tukemaan 
oma-aloitteisuutta ja kriittistä suhtautumista omiin suorituksiin. 



Oppilaan opiskelemat kolme kurssia arvioidaan erikseen 
numeroarviointina.  

 



HISTORIA 
 
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, 
joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan 
ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin 
tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa. Historian 
opetuksessa huomioidaan myös paikallishistorian vaiheita esihistoriasta nykypäivään. 
    Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa ja vahvistaa identiteettiään. 
Oppilas perehtyy ajan käsitteeseen, muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. Hän 
ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. 
    Historia antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua menneisyyden ihmisen elämään, 
yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Samalla huomio kiinnitetään historiatiedon luonteeseen sekä 
siihen miten käsitykset historiasta muodostuvat. Sen vuoksi aikaperspektiivi ja 
historiallisten tapahtumien kronologiseen jäsentäminen ovat keskeisellä sijalla. Historia ei 
ole pelkkää tapahtumaketjujen virtaa, vaan oppilaalle korostetaan muutosta ja sen 
taustatekijöitä sekä ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia.  
    Opetuksessa painotetaan eläytymisen merkitystä, ja tästä syystä historian lähteiden 
käyttö on keskeisessä asemassa. Oppilas tutustuu erilaisiin ja toisinaan ristiriitaisistakin 
aineksista koostuviin lähteisiin. Tutkiva ja ongelmakeskeinen oppiminen on sopusoinnussa 
historiallisen tiedon luonteen kanssa ja tätä kautta oppilaalle annetaan mahdollisuus itse 
tehdä tulkintoja historiasta. Tarkoituksena on osoittaa, että samasta ilmiöstä on 
mahdollista tehdä useanlaisia tulkintoja. 
 
 
OPETUKSEN TAVOITTEET 
 
Historian opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä sekä 
ihmisenä että oppijana. Oppiminen tapahtuu tilanteesta riippuen itsenäisesti, opettajan 
ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. 
Oppimisprosessissa tuetaan aktiivista ja osallistuvaa toimintaa. Historian opetuksen 
tarkoituksena on ohjata oppilasta suvaitsevaisuuteen ja ennakkoluulottomaan 
suhtautumiseen vieraita kulttuureja kohtaan. 
 
Oppilas oppii 

- hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 
- käyttämään erilaisia lähteitä ja vertailemaan niitä ja muodostamaan oman 

perustellun mielipiteensä niiden pohjalta  
- ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 
- selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia  
- arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta 

koskevaa tietoa  
- ymmärtämään Turun paikallishistorian merkityksen osana historiallista kontekstia. 

 
 
TYÖTAVAT 
 
Historian opetuksessa korostetaan monipuolista työtapojen käyttöä. Niiden tarkoituksena 
on kehittää oppilaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Työtapojen 
monipuolisuudella pyritään oppilaan sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä 
osallistumisaktiivisuuden parantamiseen. Opetuksessa käytetään kyselevää opetusta, 



dokumentti- ja lähdemateriaalin tutkimista, ryhmä- ja yhteistoiminnallista oppimista, 
tietokoneavusteista opetusta, roolikirjoituksia sekä eläytymistehtäviä. Työtapojen 
tarkoituksena on tukea oppilaan itsenäistä ajattelua. 
 
Historiaa opiskellaan sekä 7. että 8. luokalla kaksi kurssia. 
 
 
KESKEISET SISÄLLÖT  7. LUOKALLA 
 
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900-luvuilla. 
 
 
1. KURSSI 
 
1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset 
Euroopassa:  

- Ranskan suuren vallankumouksen ja Napoleonin vaikutus Euroopan kehi-  
  tykseen 
- Suomen siirtyminen osaksi Venäjän suuriruhtinaskuntaa 
- yksilön ja kansallisuustunteen nousu Euroopassa ja Suomessa 

 
elämää 1800-luvun Suomessa: 

- elämää sääty-yhteiskunnan aikana maaseudulla ja kaupungeissa 
- elämää Suomessa osana Venäjän suuriruhtinaskuntaa 

(Turku autonomisen Suomen ensimmäisenä pääkaupunkina, Turun palo) 
 
Aihealueet antavat mahdollisuuden tarkastella elämää tavallisen ihmisen näkökulmasta ja 
sen puitteissa on mahdollista sitoa laajat tapahtumakokonaisuudet eurooppalaisella, 
kansallisella ja paikallisella tasolla.  
 
Aihekokonaisuuksista korostuvat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 
Teollinen vallankumous ja sen vaikutukset ihmisten elämään 

- liberalismi ja porvariston aseman muutos 
- Teollistumisen alku Englannissa 
- kaupungistuminen 
- työväestön asema, sosialismin ja kommunismin synty 

 
 
Työolot ja sosiaaliset epäkohdat antavat mahdollisuuden arvioida elinkeinorakenteessa 
tapahtuneen muutoksen vaikutusta koko yhteiskuntaan. Kaupunkien kasvu ja 
teollisuuskaupunkien syntyminen teollistumisen seurauksena antaa mahdollisuuden 
arvioida laajasti historiallista kehitystä ja muutosta.  
 
Aihekokonaisuuksista korostuvat ihmisenä kasvaminen, ihminen ja teknologia, turvallisuus 
ja liikenne, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, osallistuva 
kansalaisuus ja yrittäjyys. 
 
 



Lisäksi yksi seuraavista teemoista, 
jonka kehitystä tarkastellaan 1800-
luvulta nykyaikaan saakka: 

a) jokin Euroopan ulkopuolinen 
kulttuuri  

b) tasa-arvoisuuden kehitys 
c) kulttuurin kehitys 
d) teknologian kehitys, 

esimerkiksi liikkumis- ja 
kuljetusvälineiden kehitys  

e) Euroopan hajaannuksesta sen 
yhdistymiseen 

 

TEEMA: Euroopan ulkopuolinen kulttuuri   
- Yhdysvaltojen synty 
- intiaanien ja orjien asema Yhdysvalloissa 
- teknologian ja tasa-arvoisuuden kehitys  
- siirtolaisuus Amerikkaan yleensä, Suomesta ja 

Turusta 
 
Teemana Yhdysvaltojen historia nostaa esiin kulttuurien 
erilaisuuden, tasa-arvon ja yritteliäisyyden merkityksen 
historian kehityksessä. Siirtolaisuuden kautta asiaan 
saadaan myös paikallishistoriallinen näkökulma.  
 
Aihekokonaisuuksista korostuvat ihmisenä kasvaminen, 
ihminen ja teknologia, turvallisuus ja liikenne, vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. 

 
 
2. KURSSI 
 
Suurvaltojen kilpailu maailmasta 

- Eurooppalaisten siirtomaavalloitukset eri puolilla maailmaa  
- imperialismin vaikutukset Euroopassa ja siirtomaissa 

 
Tutustuminen erilaisiin kulttuureihin lisää samalla myös niiden arvostusta. Imperialismin 
monimuotoisten vaikutusten kautta oppilaat tajuavat historiassa ilmeneviä syy-
seuraussuhteita.  
 
Aihekokonaisuuksista korostuvat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys, ihminen ja teknologia. 
 
Murrosten aika Suomessa  

- kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa (Turun yliopisto ja 
kansallisuusaatteen synty) 

- sääty-yhteiskunnasta kohti kansalaisyhteiskuntaa 
- Suomen venäläistäminen ja sen vastustus 

 
Aihealue antaa mahdollisuuden pohtia ja tutustua erilaisten demokraattisten 
vaikutuskeinojen käyttöön. Se myös syventää oikeudenmukaisuuden käsitteen 
ymmärtämistä. Kansalaisyhteiskunnan varhaisvaiheiden käsittely antaa perusvalmiudet 
ymmärtää demokraattisen yhteiskunnan toimintaa.  
 
Aihekokonaisuuksista korostuvat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne. 
 
Ensimmäinen maailmansota 

- sodan syyt ja seuraukset sekä niiden arviointi 
- sodankäyntitavan muutoksen vaikutus ihmisiin 
- Venäjän keisarikunnan luhistuminen ja vuoden 1917 vallankumoukset 



 
Sodan käsittelyssä käytetään monipuolisesti kirjallisia ja kuvallisia lähteitä, joiden 
perusteella oppilas harjaantuu tulkitsemaan lähteitä ja tekemään päätelmiä. Historiallisen 
tiedon tulkinnallisuuden ymmärtäminen, ihmisten motiivien selvittäminen ja vertaaminen 
ovat olennaisia taitoja historian opiskelussa.  
 
Aihekokonaisuuksista korostuvat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys, ihminen ja teknologia, viestintä ja mediataito, vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne. 
 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 8. LUOKALLA 
 
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1900- ja 2000 luvuilla. 
 
1. KURSSI 
 
Suomen itsenäistyminen ja sisällissota.   

- Suomen itsenäistyminen osana yleistä historiallista tilannetta ja suomalaisten 
toimintaa sen hyväksi 

- Itsenäisen Suomen ongelmia: sisällissota, valtiomuoto, suhteen muihin valtioihin 
(Turku vuonna 1918) 

- elämää Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla 
 
Laman ja totalitarismin aika 

- maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan 
- elämää demokratioissa ja diktatuureissa 

 
Eläytyminen, syvällinen ymmärtäminen ja ihmisten toimintojen tarkoitusperien 
käsittäminen tukeutuu molemmissa aihealueissa luontevasti lähteiden käyttöön.  
 
Toisen maailmansodan aika 

- toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset 
- Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen 

 
Aihe tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia eläytymiselle ja ymmärtämisen lisäämiselle 
tutkimalla paikallisten ihmisten elämää. Maailmansotaa käsitellään yleismaailmallisena 
ilmiönä, Suomen valtion kannalta ja tavallisten ihmisten näkökulmasta.  
 
Kurssin aikana käsitellään soveltuvin osin kaikkia aihekokonaisuuksia. 
 
 
2. KURSSI 
 
Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun 

- kylmä sota, sen kriisien syitä ja seurauksia 
- maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat 
 

Kokonaisuus käsittelee nykyhetken ymmärtämisen kannalta keskeisiä asioita. 
Tulevaisuuden vaihtoehtoja arvioidaan käyttämällä apuna historiallista tietoa. 



 
Suomi 1950-luvulta nykypäivään 

- elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään 
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen 

 
Aihe tarjoaa mahdollisuuden erityisesti tilastojen käyttämiseen historiallisen tiedon 
hankinnassa ja tulkitsemisessa. Menneisyyden ja tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelu ja 
muutoksen havaitseminen on arvokas oppimisen alue.  
 
Elämää 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa 

- länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja 
ympäristöön 

- tiedonvälityksen kehitys  
 

Vallitsevan elämäntavan ymmärtäminen historiallisena ilmiönä voidaan tehdä monella 
tavalla. Tutkiva, kriittinen ja analysoiva oppiminen sopivat hyvin aiheisiin.  
 
Kurssin aikana käsitellään soveltuvin osin kaikkia aihekokonaisuuksia. 
 
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka 
kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta 
nykyaikaan saakka: 

f) jokin Euroopan ulkopuolinen 
kulttuuri  

g) tasa-arvoisuuden kehitys 
h) kulttuurin kehitys 
i) teknologian kehitys, esimerkiksi 

liikkumis- ja kuljetusvälineiden 
kehitys  

j) Euroopan hajaannuksesta sen 
yhdistymiseen  

 

TEEMA: Euroopan ulkopuolinen 
kulttuuri 
- Yhdysvaltojen kehitystä ja vaikutusta 
maailmanhistoriaan käsitellään 
läpäisyperiaatteella koko 8. luokan 
ajan 

 
PAIKALLISHISTORIA OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUKENA 
 
Oppilaan oman lähihistorian ja kotiseudun historian tuntemuksen kehitetään esimerkiksi 
oman perheen ja lähialueen historiaan tutustumisen avulla. Oppilaan oma lähihistoria 
huomioidaan tekemällä vierailuja paikallisiin museoihin ja käyttämällä Turun 
kulttuuripolkua osana opetusta. Lähiyhteisön ja paikallishistorian tuntemus vahvistaa 
oppijan paikallista identiteettiä ja kehittää historiallista ajantajua. Oppilas voi tutustua 
omaan lähihistoriaansa esimerkiksi sukupuututkimuksen avulla. Paikallishistorian ja oman 
perheen historian tutkiminen lisää myös koulun, kodin ja lähiyhteisön yhteistoimintaa. 
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Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas 
• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä  
• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä  ja tulkitsemaan niitä. 



 
Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas  
• kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla 

aikajärjestykseen.  
• osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään.  
• osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia. 
 
Historiallisen tiedon käyttäminen 
Oppilas 
• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös 

nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota 
• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja 

arvioimaan niitä. 
 



YHTEISKUNTAOPPI 
 
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan 
aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin 
opetus antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä 
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan 
kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi sekä antaa hänelle kokemuksia 
yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta 
 
Oppilasta ohjataan käyttämään apunaan tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja 
tiedon käsittelyssä. Yhteiskunnan palveluihin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 
vierailukäynneillä ja sähköisen asioinnin avulla sekä kutsumalla asiantuntijoita kouluun. 
 
Yhteiskuntaoppia opetetaan yhdeksännellä luokalla kolme vuosiviikkotuntia eli kolme 
kurssia. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas 
• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta 
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää 

informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana 
• oppii tuntemaan julkiset palvelut  
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen  
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan 

hyvinvoinnin tekijänä 
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään 
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta  
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja 

yhteiskunnallisena toimijana 
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset 
• tutustuu asuinpaikkakuntansa palveluihin ja päätöksentekoon. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni. 
Suomalaista yhteiskuntaa käsitellään koko ajan myös suhteessa Euroopan unioniin ja 
koko muuhun maailmaan.  
 
1. KURSSI  
 
Yksilön hyvinvointi ja yksilö yhteisön jäsenenä 
- perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit  
- hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet: sosiaalipalvelut, psyykkinen ja  
   fyysinen hyvinvointi, sekä toimenpiteet niiden ylläpitämiseksi 
- ihmisten ja alueiden välinen tasa-arvo hyvinvoinnin perustana 
- kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi 
- omien tekojen vaikutus yhteisen hyvinvoinnin edistämisessä 
- käsiteltäviä aihekokonaisuuksia: ihmisenä kasvaminen, vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, ihminen ja teknologia 



 
Taloudenpito  
- yksityisen taloudenpidon periaatteet 
- omien raha-asioiden vastuullinen hoitaminen ja kuluttajavalistus 
- työnteko ja yrittäjyys 
- yrittäjyys elämäntapana, työllistäjänä ja yhteisen hyvinvoinnin edistäjänä sekä    
  yritysmuodot  
- käsiteltäviä aihekokonaisuuksia: osallistuvan kansalaisuus ja yrittäjyys,  
ihmisenä kasvaminen,  vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
 
 
2. KURSSI  
 
Kansantalous 
- yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina 
-  rahoitusmarkkinat ja Euroopan keskuspankin toiminta 
- ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys 
- käsiteltäviä aihekokonaisuuksia: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta,  osallistuvan kansalaisuus ja yrittäjyys, viestintä ja mediataito, ihminen ja 
teknologia 
 
 
Talouspolitiikka 
- talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset 
yksityistalouksiin 
- julkinen talous ja verotus 
- julkisen talouden vaikutukset yksityisen kansalaisen toimeentuloon 
- käsiteltäviä aihekokonaisuuksia: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta,  osallistuvan kansalaisuus ja yrittäjyys, viestintä ja mediataito 
 

 
3. KURSSI 
 
Vaikuttaminen ja päätöksenteko 
- nuorten vaikutusmahdollisuudet omassa elämässään 
- yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja   
   EU:ssa 
- kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
- demokratia, vaalit ja äänestäminen 
- politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla 
- media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
- käsiteltäviä aihekokonaisuuksia: viestintä ja mediataito sekä osallistuvan kansalaisuus ja 
yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
 
 
Kansalaisen turvallisuus 
- oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu 
- erityisesti oikeudenmukaisuuden merkitys ja vahingonkorvausvelvollisuus 
- liikenneturvallisuus – paikallisten ominaispiirteiden huomioiminen liikenneturval- 
  lisuuden opetuksessa 



- turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus 
- kansainvälisten tapahtumien seuraaminen 
- käsiteltäviä aihekokonaisuuksia: vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta,  osallistuvan kansalaisuus ja yrittäjyys, turvallisuus ja liikenne, ihminen ja 
teknologia, viestintä ja mediataito 
 
 
 
TYÖMENETELMÄT 
 
Yhteiskuntaoppia opiskellaan käyttäen apuna oppikirjaa, mutta tietoa haetaan myös 
Internetistä ja muista medioista, erityisesti ajankohtaisista julkaisuista. Lisäksi 
hyödynnetään Turusta kertovia tilastoja ja muuta opetuksen havainnollistamiseen 
soveltuvaa paikallista materiaalia. Opiskelu sisältää omatoimisuuteen kannustavia tehtäviä 
ja mahdollisuuksien mukaan joko opintokäyntejä tai asiantuntijavierailuja. Osa tehtävistä 
on yksilöllisiä ja osa tehdään ryhmässä. Opetuksessa  kiinnitetään huomiota 
käytännönläheisyyteen ja tehtävien kautta syntyvään asioiden oivaltamiseen. 
 
Ajankohtaisuus ja asioiden seuraaminen medioista on oleellista, joten kurssien sisältöjä 
voidaan vaihdella keskenään esim. vaalien tms. ajankohtaisen aiheen takia. 
 
 
ARVIOINNIN PERIAATTEET  
 
Arvosana muodostuu yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin kokeiden, kirjallisten tehtävien, 
oppilaan tuntiaktiivisuuden ja ryhmätyöprosessien perusteella. Tämä kaikki otetaan 
huomioon päättöarvioinnissa. 
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Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen 
Oppilas 
• osaa omatoimisesti hankkia tarvitsemaansa yhteiskunnallista tietoa 
• kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä 
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri 

vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. 
 
 
Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen 
Oppilas 
• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on 

olemassa useita vaihtoehtoja 
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä. 
 
 
 
 
 



Teknisen työn opetussuunnitelma Kastun koulu ja alue 
 
TEKNISEN TYÖN OPETUKSEN TOTEUTUS 
 
Vuosiluokilla 3-4 opiskellaan teknistä työtä n. puolet lukuvuodesta.  
Vuosiluokilla 5-7 teknistä työtä opiskelevat ne, jotka ovat sen 4. luokan keväällä 
valinneet. Vuosiluokilla 8-9 tekninen työ on valinnaisaine, jonka kurssikohtainen 
oppisisältö selviää valinnaisaineoppaasta. 
 
Teknisessä työssä oppilas:  
1) tutustuu ja oppii käyttämään erilaisia käsityön työvälineitä, materiaaleja sekä 
perustyötapoja 
 2) oppii työskentelemään yksin ja ryhmässä niin, että hän työskennellessään 
etenee prosessissa kohti alussa asetettua tavoitetta. 
 
Tunneilla tehtävien töiden aiheet voivat olla puu- metalli-, muovi-, sähkölaite- tai 
elektroniikkarakentelua tai teknologian ymmärtämistä opettavia harjoituksia. 
 
Omaa suunnitelmaansa ja opettajan ohjeita noudattaen oppilas ohjatusti etenee 
työssään tarkoituksenmukaisesti, turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja 
suhtautuen kriittisesti työhönsä, sen suorittamiseen ja lopputulokseen. 
 
Käsityöprosessiin ja sen oppimiseen kuuluu tiedonhankintaa, suunnittelua, 
viestintää ja arviointia. Tavoiteltavien käsityötaitojen tulee sisältää paitsi 
kädentaitoja, myös ajattelun, ilmaisun ja luovuuden taitoja. Käsityöopetuksessa 
tulee hyödyntää saatavilla olevaa tietotekniikkaa. 
 
Oppilaan tulee tuntea kestävän kehityksen periaatteet. Käsityötuotokset ovat 
usein kestokulutushyödykkeitä. Tuotosten valmistamisen yhteydessä voidaan 
tuoda esille tuotteiden korjaaminen ja huoltaminen, elinkaari ja kierrätys, 
taloudellisuus ja laatu. 
 
Ryhmässä toimiminen, toisten auttaminen ja työympäristöstä huolehtiminen 
kuuluu olennaisena osana käsityön opetukseen. 
 
Opetuksessa hyödynnetään muissa aineissa opittuja taitoja ja tietoja, esim. 
matematiikan laskuja ja mittauksia, historian muotoja ja tyylejä sekä kuvataiteen 
värien käyttöä. 
  
Töiden suunnitteluun paneudutaan siten, että alimmilla luokilla oman 
suunnittelun osuus on vähäisempää, (esim. värin tai muodon valinta luokilla 1-
4), ylemmillä luokilla (5-9) taitojen lisäännyttyä siirrytään kohti tuotteen ja 
prosessin kokonaissuunnittelua. 

 
Töiden valmistaminen 
Opettaja valitsee työt oppilaille luokka- asteen, oppilaan iän ja taidon mukaan 
sopiviksi. Ensimmäiset työt tutustuttavat oppilaat erilaisiin käsityön 
perusasioihin. Opitaan käyttämään työvälineitä oikein ja turvallisesti sekä 
tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. 
 
Oppimisympäristö (työskentelytila, työvälineet ja ilmapiiri) on viihtyisyydeltään, 
toimivuudeltaan ja välineiltään sellainen, että se tukee oppimista. 
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AIHEKOKONAISUUDET 
 
Käsityön alueella tulevat esiin lähes kaikki ihmisen elämän osa-alueet. Osa eri 
oppiaineiden opetussisällöistä voidaan ajoittaa toisiaan eheyttäväksi esim. 
yhteistyöprojektein yli ainerajojen. Oppilas sisäistää ja ymmärtää eri 
opetussisältöjen yhtymäkohdat ja osaa rakentaa maailmankuvaansa ja 
tietoisuuttaan eri oppiaineiden yhteisiä mahdollisuuksia hyödyntäen ja toisiinsa 
soveltaen.  
 
Ihmisenä kasvaminen 
Saavutettujen käsityötaitojen myötä oppilaan itsetunto kasvaa ja hän oppii 
luottamaan omaan käsityö- ja ongelmanratkaisutaitoonsa. Oppilas oppii 
arvostamaan ja arvioimaan omaa työtään ja muiden työtä, oppilaan 
vastuuntunto ja pitkäjänteisyys lisääntyvät. Käsityön tehtävät laaditaan niin, että 
jokainen oppilas pääsisi kokemaan onnistumisen elämyksiä. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Oppilas tutustuu ja oppii ymmärtämään suomen muotoilu-, käsityö ja 
teknologiakulttuuria suhteessa muiden maiden ja maanosien kulttuureihin.  
 
Viestintä ja mediataito 
Käsityöprosessin aikana oppilas hankkii tietoa käyttäen mm. internetiä ja 
kirjallisuutta, esittää omia suunnitelmiaan ja työselityksiään eri 
raportointimenetelmin, saa ja antaa palautetta. Käsityötuote on ilmaisun väline, 
siihen sisältyy symbolisia merkityksiä eli viestejä. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Oppilas tutustuu paikkakunnan yrityselämään. Käsityön tekijän toimiessa 
itsenäisesti ja tavoitteellisesti omasta työstään vastuuta kantaen ja toimeen 
tarttuen, hänen sisäinen yrittäjyytensä ja osallistuvuutensa kehittyvät. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Oppilas tulee tutustuttaa ekologiseen kestävään kehitykseen aiheinaan tuotteen 
elinkaari, kierrätys, korjaus ja huoltaminen. Kiinnitetään työskentelyssä ja 
opetuksessa huomiota tuotteiden ja niihin käytettävien aineiden elinkaareen, 
ympäristöystävällisyyteen ja luonnonmukaisuuteen.  
 
Turvallisuus ja liikenne 
Työsuojelusäädösten ja työvälineiden turvallisen käytön ja oppimisympäristöstä 
huolehtimisen avulla oppilasta kasvatetaan huomioimaan turvallisuusnäkökohtia 
käsityössä ja teknologiassa. Huomioidaan opetuksessa liikenneturvallisuudessa 
käytettäviä teknologisia turvallisuusratkaisuja. 
 
Ihminen ja teknologia 
Opetuksessa tutustutetaan oppilas perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan 
ja erilaisten laitteiden toimintaperiaatteisiin sekä ohjataan ottamaan kantaa 
teknologian kehittymisen ilmiöihin ja yhteiskunnallisiin seuraamuksiin. Oppilas 
osaa arvioida teknologian merkitystä omassa elämässään. 
 
Teknisen työn arviointi 
Oppilaan teknisen työn taitoja ja tietoja arvioidaan säännöllisesti. Arviointi voi 
olla suullista tai kirjallista. Oppilaalla on myös itse mahdollisuus arvioida 
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onnistumistaan. Arvioinnin kohteena ovat kaikki oppilaan käsityötaitoihin ja 
työskentelytaitoihin liittyvät osa- alueet. Arvioinnin tuloksena voidaan myös 
antaa arvostelu esim. todistusta varten koulussa vallitsevan arviointikäytännön 
mukaisesti. 
Opetushallitus on opetussuunnitelmien perusteissa määritellyt käsityön hyvän 
osaamisen perusteet, joita koulumme noudattaa. 
 
Painotuksen valitseminen 
Oppilas valitsee 4. luokan jälkeen painotetusti teknisen- tai tekstiilikäsityön 5, 6. 
ja 7. luokkaa varten. Toisen käsityön sisältöjä opetetaan erikseen sovittavin 
projektein. 
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3-9 LUOKAT 

Opetettava asia 3. luokka 4. luokka 

Suunnittelu 
Suunnittelua ei vaadita. Oppilas saa 
valita mieleisensä pinnankäsittelytavan 
ja värit. 

Ainakin yhdestä toteutettavasta työstä piirretään opettajan 
ohjeiden mukainen kuva, jossa on toteutettavan työn mitat. 

Toteutusvalmiudet 
(kuvaus tehtävistä töistä) 

Valmistetaan itse opettajan ohjeiden 
mukaisia puisia koriste- ja
käyttöesineitä (2-3 kpl) turvallisesti 
käyttämällä opetettuja käsityövälineitä. 

 Kuten 3. luokalla, mutta lisäksi tehdään opettajan johdolla 
yksinkertainen virtapiiri (elektroniikkatyö). Lisäksi voidaan 
harjoitella puunsorvausta. 

Työskentely 
(kuvaus opetettavista
työskentelytavoista ja
työvälineistä) 

 
 

Opitaan työskentelemään itsenäisesti ja 
turvallisesti. Opitaan ainakin
selkäsahalla ja kulmasahalla
sahaaminen, työn kiinnittäminen 
höyläpenkkiin, hionta ja hiomapaperit, 
naulaaminen, käsipora ja poraaminen 
sekä pinnankäsittely maaleilla ja 
lakalla. 

 
 

Kuten 3. luokalla, lisäksi harjoitellaan toteutettavan työn 
piirtämistä paperille. Opitaan perusasioita sähköstä; eriste, 
johde virtalähde, virtapiiri sekä harjoitellaan juotoksen 
tekemistä kolvilla. Uusia opetettavia käsityövälineitä ovat 
taltta, käsihöylä, ruuvitaltat sekä ruuvit. Opitaan mittaaminen 
sekä suorakulman käyttö. Opitaan pylväsporan ja kuviosahan 
turvallinen käyttö. 

 
Itsearviointi 
toteutettu työ ja oppilaan 
oma työskentely 

 
Oppilaat arvioivat omaa työtään ja 
työskentelyään suullisesti yhdessä 
arviointitunnilla. 

Kuten 3. luokalla. 
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 5. luokka 6. luokka 

Suunnittelu Oppilas suunnittelee ja toteuttaa 
ainakin yhden työn, jonka hän on 
kokonaan itse suunnitellut. Muista 
töistä suunnitelma tehdään 
opettajan ohjeen mukaan  

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa ainakin kaksi työtä itsenäisesti, 
hyödyntäen omaa suunnitelmaansa. Toinen suunnitelmista 
pyritään tekemään opettajan avustuksella tietokoneella. 

Toteutusvalmiudet 
(kuvaus tehtävistä 
töistä) 

Opitaan tunnistamaan yleisimmät 
kotimaiset puulajit, tekemään 
puutöihin 2-3 eri liitostapaa, puun 
sorvaamisen perusteet, sekä 
käyttämään erilaisia
pinnankäsittelyaineita. Tehdään 
ainakin 1 elektroniikka- tai 
kojerakentelu. 

 

Oppilas tunnistaa käytössämme olevat käsityövälineet ja osaa 
käyttää niitä oikein. Oppilas osaa tehdä toimivia juotoksia sekä 
sorvata puuta. Oppilas ymmärtää mitä sähkö on ja mihin 
elektronisten laitteiden toiminta perustuu. Tehdään ainakin yksi 
elektroniikkatyö ja kojerakentelu. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa 
esteettisesti kauniita ja toimivia esineitä. 

Työskentely 
(kuvaus opetettavista 
työskentelytavoista ja 
työvälineistä) 

Opitaan yhä itsenäisempää 
työskentelyä ja ymmärretään 
huolellisen suunnittelun ja
viimeistelyn merkitys. Opitaan 
ymmärtämään yksinkertaisten 
kojeiden ja elektroniikkakytkentöjen 
toimintaa. 

 

Opitaan työskentelemään itsenäisesti. Osataan arvioida omien 
taitojen riittävyys ja käytettävissä oleva aika työn toteuttamisen 
kannalta. 

 

Itsearviointi 
toteutettu työ ja oppilaan oma työskentely 

Oppilas arvioi omaa työtään ja työskentelyään opettajan 
tekemälle lomakkeelle ainakin kerran lukuvuoden aikana. 
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7-9 LUOKAT

Opetettava asia 7. luokka 8. luokka (valinnaisaine) Valinnaisaineoppaassa 
kuvaus opetuksen sisällöstä. 

Suunnittelu Suunnittelu vähäisempää kuin 6.-luokalla, koska 
pääpaino uusien työtapojen opettelussa. 
Tutustutaan tekniseen piirtämiseen. 
CAD piirto-ohjelman käyttöön tutustuminen. 

Ainakin yhdestä toteutettavasta työstä piirretään 
opettajan ohjeiden mukainen kuva, jossa käytetään 
teknisen piirustuksen ohjeita. 

Toteutusvalmiudet 
(kuvaus tehtävistä 
töistä) 

Valmistetaan opettajan ohjeiden mukaisia puisia 
ja metallisia koriste- ja käyttöesineitä turvallisesti 
käyttämällä opetettuja käsityövälineitä ja koneita 

Kuten 7. luokalla, tai vaihtoehtoisesti oppilaan oman 
suunnitelman mukaisen työn toteutus käyttäen 7. 
luokalla opittuja työtapoja ja taitoja. 

Työskentely 
kuvaus opetettavista 
työskentelytavoista ja 
työvälineistä 

Opitaan työskentelemään itsenäisesti ja 
turvallisesti puun- ja metallintyöstökoneilla. 
Opitaan ainakin vannesahan käyttö, tasohöylän 
käyttö, mig hitsaus ja puun sorvaaminen. 
Harkinnan mukaan myös kaasuhitsaus, sekä 
sorvaus. Tehdään elektroniikan peruskytkentöjä 
 

Kuten 7. luokalla. Opettajan harkinnan mukaan 
voidaan sallia myös oikohöylän ja pyörösahan käyttö.  

Itsearviointi 
toteutettu työ ja 
oppilaan oma 
työskentely 

Oppilaat arvioivat omaa työtään ja työskentelyään 
suullisesti yhdessä arviointitunnilla. 

Kuten 7. luokalla. Itsearvioinnin oltava kriittistä ja 
rakentavaa. 
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 9. luokka (valinnaisaine) Valinnaisaineoppaassa kuvaus opetuksen sisällöstä. 

Suunnittelu

Toteutusvalmiudet 
(kuvaus tehtävistä töistä) 

Erittäin itsenäistä työn toteutusta ja työsuunnittelua sekä opettajan antamien töiden huolellista 
toteutusta. 

Työskentely 
(kuvaus opetettavi
työskentelytavoista ja 
työvälineistä) 

sta 
Mahdollisuuksien mukaan oppilaan kiinnostuksen mukaisissa aihepiireissä työskentelyä. 

Itsearviointi 
toteutettu työ ja oppilaan oma 
työskentely 

Oppilas arvioi omaa työtään ja työskentelyään kirjallisesti ainakin kerran lukuvuoden aikana. 

 
 



KASTUN KÄSITYÖ 
 

Alueellisen sopimuksen mukaan oppilas valitsee 4. vuosiluokan jälkeen vuosiluokkien 5-7 ajaksi 
käsityön painotuksen joko tekstiilityöhön tai tekniseen työhön. Toisen käsityö sisältöjä opetetaan 
erikseen sovittavin projektein. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Vuosiluokalla 7 opetetaan käsityötä 3 viikkotuntia. 
8.- ja 9.-luokalla käsityö on valinnaisena aineena. 
 
OMPELU Oppilas oppii kaavoituksen perusteita sekä valitsemaan itselleen sopivan kaavakoon
 Oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistaman itselleen vaatteen sekä tulkitsemaan 

työohjeita huolehtien työturvallisuudesta  
 Oppilaan tietämys ompelukoneen käyttömahdollisuuksista laajenee 

Oppilas tutustuu saumuriin ja tukikankaisiin 
Kurssilla opetellaan vetoketjun kiinnitystapoja 
 

LANKATYÖT  Oppilas tutustuu erilaisiin lankatyötekniikoihin sekä käsityöperinteeseen 
      Neulemerkintöjen ja –ohjeiden tulkitseminen on tie itse suunniteltuun ja  
                           toteutettuun neuletyöhön 
      Oppilas osaa valita oikeat työvälineet ja laskea silmukat ja neuleen tiheyden 
      Oppilas osaa neuloa perusneuleita, lisätä ja kaventaa silmukoita 
      Oppilas oppii työohjeen laatimisen työpäiväkirjaa pitämällä sekä valmiin neuleen  

     viimeistelyn 
     Kurssilla tutustutaan lisäksi huovutukseen 

 
KIRJONTA    Oppilas tutustuu kirjontalajeihin ja kirjontaperinteeseen 
    Oppilas kokeilee ompelukoneen kirjontamahdollisuuksia sekä kirjovaa konetta 
    Kurssilla oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman kirjontatyön pisto- tai  
    konekirjonnalla 
    Kirjontatyötä täydennetään kangasta värjäämällä ja maalamalla 
 
LISÄKSI Kaikilla kursseilla käsitellään tekstiilitietoutta, käsityön historiaa sekä 

työergonomiaa. Kestävä kehitys ja kierrätys ovat läsnä kaikessa opetuksessa. Oman 
suunnitelman visuaalista esittämistä painotetaan. Mahdollisuuksien mukaan 
tutustutaan tilkkutöihin tai sisustustekstiilien valmistamiseen ja mitoittamiseen. 
Tekstiilityötä voidaan integroida muihin oppiaineisiin ja tehdä yhteisiä projekteja. 
Mahdollisuuksien mukaan työskennellään atk-laitteilla, tutustutaan näyttelyihin ja 
tehdään yhteistyötä alueen yritysten kanssa. 

 
 
 
 
 
 



Kuvataide 
 
 
Opetuksen tavoitteet 
 
Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan mielikuvitusta, rohkaista oppilasta luovaan 
ongelmanratkaisuun ja vahvistaa havainnointikykyä. Oppilas oppii kuvallisin keinoin käsittelemään 
ympäröivää maailmaa sekä ilmaisemaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Oppilas oppii 
tulkitsemaan kuvaa ja kuvallista viestintää, ymmärtämään kulttuurien ja oman kulttuurin rikastavan 
merkityksen omassa elämässään ja oppii ymmärtämään kuvataiteen eri ilmenemismuodot. Oppilaan 
motoriikka sekä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden hallinta kehittyy ja hän mahdollisesti löytää 
kuvataiteen jostakin tekniikasta omimman ilmaisumuotonsa.  
 
 
Keskeiset sisällöt  
 
7. luokalla 2 kurssia + 1 valinnainen kurssi 
Kuvataide opetuksen keskeinen sisältö on kuvan merkityksen ymmärtäminen ilmaisun ja viestinnän 
välineenä sekä kuvan tekeminen erilaisilla perustekniikoilla. Esimerkiksi piirtäminen 
peruspiirtimillä, maalaaminen, rakentelu, muotoilu sekä kuvallinen tuottaminen teknologian 
avustuksella (mm. valokuvaus, kuvankäsittelyohjelmat, liikkuva kuva jne.). 
 
Kuvia tarkastellaan ja tulkitaan historiassa ja nykyhetkessä. Opitaan keskeisiä piirteitä taiteen 
historiasta sekä muiden kulttuurien kuvailmaisusta ja opitaan kuvan peruskäsitteitä. Tarkastellaan 
luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä tutustutaan muotoiluun ja käyttökuvan 
keinoihin (mm. media, graafinen suunnittelu ym.). Lisäksi tutustutaan paikalliseen 
kulttuuritarjontaan ja kulttuurihistoriaan mm. museo- ja galleriavierailuilla sekä ekskursioilla 
lähiympäristöön. 
 
Opetukseen liittyy oleellisesti myös omien töiden ja työskentelyprosessin tarkastelu ja arviointi, 
työn tekemisen arvostaminen sekä muiden huomioonottaminen ja kunnioittaminen.  
 
8. ja 9. luokat 
Kuvataide jatkuu valinnaisaineena, jota on mahdollisuus valita 1-7 kurssia 8-9 luokkien aikana. 
Kursseilla keskitytään niiden sisältöjen mukaisiin teemoihin ja syvennetään tietoja ja taitoja 
kyseisiltä alueilta. Kurssikohtaiset sisällöt löytyvät valinnaisaineoppaasta.  
 

Arviointi  
 

- Arvosanaan 8 on edellytyksenä kaikkien tehtävien ymmärtäminen ja huolellinen 
suorittaminen omien edellytysten mukaisesti. 

- Arvosanaan 9 tarvitaan lahjakkuutta ja/tai todellista ahkeruutta, huolellisuutta ja sitoutumista 
työskentelyyn. 

- Arvosanaan 10 tarvitaan edellisten lisäksi erottuvaa lahjakkuutta, omaperäisyyttä, 
itsenäisyyttä, rohkeutta, tasaista näyttöä ja selvästi kuvallista ilmaisutaitoa. 

 
Arvioinnissa huomioidaan +/- 1 oppilaan asenne oppiaineeseen ja oppilas työskentelyilmapiirin 
luojana.  
 
Tarkemmin opetussuunnitelman perusteita voidaan lukea Turun kaupungin kuntakohtaisesta 
opetussuunnitelmasta.  
 
 



RUOTSI A2-RUOTSI 
 
LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ-
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN 

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

7/1-2 Oman itsensä 
esittely 
Asuminen, 
kotipaikan 
esittely 
Koti 
Koulu 
Harrastukset 
Mielipiteiden ja 
tunteiden 
ilmaiseminen 
Tien neuvominen 
Vierailut 
Ostostilanteet 
Kehonosat 
 

Kohteliaan kielenkäytön 
oppiminen eri 
viestintätilanteissa 
 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneenluku 
Ohjattu 
parikeskustelu 
Ryhmäkeskustelu 
Tilannereagointi 
esim. tien 
neuvominen 
Kielipelit ja leikit 

Monipuolisia kuullun 
ymmärtämistehtäviä eri 
tilanteissa 

Monipuolisia aihepiiriin liittyviä 
tekstejä oppikirjan materiaalin 
ohella. Tietoa eri Pohjoismaiden 
kulttuureista 

Lyhyet kirjoitelmat 
Viestit 
Kirjeen ja kortin 
kirjoittaminen 
Kuvaukset 
 
Portfoliotyöskentely 

Perfekti ja 
pluskvamperfekti 
Adjektiivin vertailu 
Omistussana + 
adjektiivi + 
substantiivi 
Prepositiot 
Ajan ilmaisut 
Päiväykset, 
kuukaudet 
järjestysluvut 
Määreellä alkavien 
lauseiden 
sanajärjestys 

 
 
 
LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ- 
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

8/3-4 Koulunkäynti 
Koulu- 
kiusaaminen 
Tanska 
Puhelinkeskus-
telu, chattailu, 
Ruokailutavat 
Harrastukset, 
mm. lenkkeily, 
musiikki 

Erilainen 
asioiminen, 
esim. 
vaateostosten 
teko, pankissa, 
postissa, 
terveyskeskuk-
sessa käynti 
Säästä 
keskusteleminen

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneenluku 
Ohjattu 
parikeskustelu 
Ryhmäkeskustelu 
Portfoliotyön  
esittely 
Tilannereagointi 
asioimistilanteissa

Monipuolisia 
kuullun 
ymmärtämistehtäviä 
eri aihepiireistä 
Tv-ohjelman 
seuraaminen, 
ruotsinkielisten 
uutisten seuraaminen
Erot ruotsinruotsin ja 
suomenruotsin 
välillä 

Oppikirjan ohella 
muita aihepiiriin 
liittyviä 
tekstikokonaisuuksia 
Tietoa eri 
Pohjoismaiden 
kulttuureista 
Sanomalehtien ja 
nuortenlehtien 
tekstejä 

Kirjeen  
kirjoittaminen 
Kirjoitelmat 
Kuvaukset 
Portfoliotyöskentely 
Projektit 
 

adjektiivi ja 
substantiivi 
määräisessä 
muodossa 
Man-rakenne 
Refleksiiviverbit
Ainesanat 
Konditionaali + 
om-lause 
Den där, det där, 
de där 
sivulauseiden 
sanajärjestys 

 
 



 
LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ- 
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN 
 

KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN 

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

9/5-6 Rippikoulu, 
partio 
Ekologinen 
elämäntapa, esim. 
eläinsuojelu, 
kierrätys, lajittelu 
Islanti 
Tulevaisuuden 
suunnitelmat, 
koulutus, 
työnhaku, ammatit 
Viihde, tv, 
elokuvat 
 

Täsmällinen ja 
kohtelias kielenkäyttö 
erilaisissa 
viestintätilanteissa 
Suullinen 
reagointivalmius 
Aiheina esim. 
asioiminen ravintolassa, 
elokuvissa käynti 
 

Ääntäminen 
Ääneenluku 
Ohjattu parityöskentely 
Dialogien rakentaminen 
Ryhmäkeskustelu 
Suullista kielitaitoa 
mahdollisuus testata 
vapaaehtoisella 
Tukholman matkalla 

Monipuolisia kuullun 
ymmärtämistehtäviä eri 
tilanteissa, esim. 
ruotsinkielisen 
teatteriesityksen seuraaminen 
Erot ruotsinruotsin ja 
suomenruotsin välillä 

Oppikirjan ohella muita 
aihepiiriin liittyviä 
tekstikokonaisuuksia 
Tietoa eri Pohjoismaiden 
kulttuureista 

Vaativammat 
kirjoitelmat, runot, 
kuvaukset 
Portrtfoliotyöskentely 

Sanajärjestys 
Ajanilmaisut 
Järjestysluvut 
Adjektiivin ja 
substantiivin 
taivutus 
att + infinitiivi 
Maantieteelliset 
nimet, 
kansallisuudet 
Konditionaali + 
om-lause 
Prepositiot 
Adverbit 
Vahvat ja 
epäsäännölliset 
verbit 
Partisiipin 
preesens ja 
perfekti 
Deponenttivervit 

 
ARVIOINTI 
 
Numeroarviointi kurssien lopussa. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kokeet ja testit, tuntityöskentely, kotitehtävien suorittaminen, puhetaito ja asenne opiskeluun. 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

• koetulokset pääsääntöisesti hyviä 
• tuntityöskentely hyvää 
• myönteinen asenne opiskeluun 
• huolehtii kotitehtävistään vastuuntuntoisesti 
• osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan 
• hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin 



 
 

BIOLOGIA  
TAVOITTEET  
Biologian kasvatuksellisena tavoitteena on oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan kaikkia 
elämän  
muotoja ja hyväksyä oma itsensä biologisena olentona. Tiedollisina ja taidollisina 
tavoitteina ovat  
kyky tehdä havaintoja ja mittauksia, tunnistaa tavallisimpia eliölajeja ja tietää terveelliset  
elämäntavat. Eettisenä tavoitteena on tutustua ja oppia arvostamaan kestävän kehityksen 
ja ympäristönsuojelun näkökohtia.  

TOIMINTAPERIAATTEET  
Biologian toimintaperiaatteina ovat empiiristen havaintojen teko ja niistä tehtävät 
johtopäätökset.  
Opetus perustuu tutkivaan oppimiseen ja tiedonhankinnassa käytetään mahdollisimman 
monenlaisia  
tiedonlähteitä. Oppilaita kannustetaan etsimään itse ajankohtaista tietoa ja muodostamaan 
oma  
maailmankuvansa. Maastotyöskentelyssä hyödynnetään koulun lähiympäristöä ja 
kaupungin muita luontokohteita mahdollisuuksien mukaan. Maastoon tutustuttaessa 
voidaan kerätä joitakin yleisimpiä kasveja opettajan ohjeiden mukaan.  

YHTEYDET MUIHIN OPPIAINEISIIN JA YMPÄRISTÖÖN  
Opiskelun antamien tietojen tulee liittyä muihin luonnontieteellisiin oppiaineisiin, kuten 
maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan ja terveystietoon niin, että oppilas voi saada 
kokonaiskuvan luonnosta ja sen ilmiöistä. Yhteistyömahdollisuuksia muiden koulujen 
kanssa ovat esim. yhteiset retket, näyttelyt ja tapahtumat. Biologian opiskelulla on myös 
laajat yhteistyömahdollisuudet tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa.  

ARVIOINTI  
Opiskelun arviointi suoritetaan numeroilla (4 - 10). Arviointiin vaikuttavat oppilaan 
tuntiosaaminen,  
kotitehtävien suoritus, oppilaan innostuneisuus ja aktiivisuus opetustilanteissa (n. puolet 
arvosanasta) ja oppijakson sisällöstä pidettävä koe (n. puolet arvosanasta).Vuosiluokan 
oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää vuosiluokan kurssin hyväksyttyä 
suorittamista.  



KURSSIEN SISÄLTÖ  

7. LUOKKA  
1. kurssi ”Vedet” 
Tutustutaan vesiekosysteemeihin: ranta- ja vesikasvit, pikkueläimet, ravintoketjut, 
simpukat, kotilot, äyriäiset, kalat ja vesilinnut. Tarkastellaan Itämeren ja saariston 
ekosysteemejä. Mahdollisuuksien mukaan vertaillaan Itämeren ja sisävesien eliöyhteisöjä 
keskenään.  

8. LUOKKA  
1. kurssi  ”Metsät” 
Tutustutaan metsän ekosysteemiin, sen rakenteeseen ja toimintaan sekä keskeisen 
eliölajiston tunnistamiseen ja luokitteluun. Lisäksi tutustutaan solun rakenteeseen ja 
toimintaan sekä metsänhoidon ja kasvinviljelyn periaatteisiin.  

9. LUOKKA  
1,5 kurssia  ”Ihminen” 
Tutustutaan ihmisen biologiaan: elimistön rakenne ja toiminta, sairaudet, nautintoaineet, 
aistit,  
lisääntyminen ja seksuaalisuus, perinnöllisyys, biotekniikan mahdollisuudet ja etiikka, 
evoluutio sekä ihminen ja ympäristö.  

 



MAANTIETO  
TAVOITTEET  
Maantiedon kasvatuksellisena tavoitteena on oppia näkemään ihmisen riippuvuus 
ympäristön  
mahdollisuuksista ja havaitsemaan teknologisen, taloudellisen ja kulttuurimuutoksen 
aiheuttamia  
ilmiöitä planeetallamme. Tiedollisina ja taidollisina tavoitteina ovat maapallon karttakuvan 
hahmottaminen, maailman alueellinen jäsentäminen, maapallon sisäisten ja ulkoisten 
tapahtumien sekä planetaarisuuden vaikutusten ymmärtäminen sekä oppia hankkimaan 
tietoja eri tietolähteistä, tekemään havaintoja ympäristöstä, tulkitsemaan erilaisia karttoja, 
kuvia, kaavioita ja tekstejä ja itse tuottamaan niitä. Eettisenä tavoitteena on tutustua ja 
oppia arvostamaan kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelun näkökohtia sekä arvioimaan 
oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön.  
 
TOIMINTAPERIAATTEET  
Opetus perustuu tutkivaan oppimiseen. Opiskelun pohjana ovat havainnot, joita  
täydennetään kartoilla, kuvilla, kaavioilla, teksteillä ja erilaisella AV-materiaalilla. Opittuihin 
asioihin yhdistetään yhteiskunnallinen näkökulma, joka auttaa ymmärtämään 
tarkasteltavan alueen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.  

YHTEYDET MUIHIN OPPIAINEISIIN  
Maantieto jakaantuu kahteen osa-alueeseen, joista luonnonmaantiede liittyy läheisesti 
mm. fysiikkaan, kemiaan, biologiaan, biokemiaan. Kulttuurimaantiede puolestaan liittyy 
läheisimmin historiaan ja yhteiskuntaoppiin, mutta yhtymäkohtia on moniin muihinkin 
oppiaineisiin. Yhteistyömahdollisuuksia on runsaasti myös elinkeino- ja työelämän kanssa.  

ARVIOINTI  
Opiskelun arviointi suoritetaan numeroilla (4 - 10). Arviointiin vaikuttavat oppilaan 
tuntiosaaminen, innostuneisuus ja aktiivisuus opetustilanteissa (n. puolet arvosanasta) ja 
oppijakson sisällöstä pidettävä koe (n. puolet arvosanasta). Vuosiluokan oppimäärän 
hyväksytty suorittaminen edellyttää vuosiluokan kurssin hyväksyttyä suorittamista. 



 
KURSSIEN SISÄLLÖT  
7. LUOKKA  
1. kurssi  ”Amerikan kaksoismanner” 
Tutustutaan maailman karttakuvaan, alueen sijainnin ja etäisyyksien määrittämiseen 
kartalla ja maapallon endo- ja eksogeenisiin tapahtumiin. Tarkastellaan ja vertaillaan 
keskenään Pohjois- ja Etelä-Amerikan luonnonoloja, ihmisen toimintaa ja kulttuurisia 
piirteitä.  

 

8. LUOKKA  
1. kurssi  ”Eurooppa” 
Tutustutaan maailmankaikkeuteen, Aurinkokuntaamme sekä Maapalloon ihmisen 
kotiplaneettana. Tutustutaan Euroopan perusnimistöön ja tarkastellaan Euroopan 
luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteitä sekä niiden vuorovaikutusta.  

 

9. LUOKKA  
1,5 kurssia  ”Suomi” 
Tutustutaan Suomeen Euroopan ja maailman osana sekä Suomen karttakuvaan, 
korkokuvaan ja maiseman syntyyn. Tarkastellaan Suomen ja lähialueiden luonnonoloja, 
väestöä ja elinkeinoja. Tutustutaan aluesuunnitteluun, ihmisen toiminnan 
ympäristövaikutuksiin ja ympäristönsuojeluun Euroopassa.  
 



VIERAAT KIELET 
 
 

A-ENGLANTI 
 
 
 
 
  
ARVIOINTI 
 
Kussakin kurssissa oppilasarviointi tapahtuu kokeiden ja jatkuvan näytön perusteella. Opettaja voi 
numeroarvostelun lisäksi antaa sanallisia arvioita oppilaan tiedollisesta ja taidollisesta sekä 

LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄTEHTÄVÄT PUHUMINEN KUULLUN  
YMMÄRTÄMINEN

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

 
7/ 1-2 

Lähiympäristö 
Englantia 
puhuva 
maailma 
Iso-Britannia 
Koulunkäynti 
Ystävyys 
Harrastukset 
Lemmikit 
Ruoka 

Tervehtiminen 
Esittäytyminen 
Sosiaalinen 
kanssakäyminen 
Uutisten kertominen ja 
niihin reagointi 
Harrastuksista kertominen 
Ehdottaminen 
Kohtelias kielenkäyttö 
Tarjoaminen ja 
pyytäminen 
 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneenluku 
Ohjattu 
parikeskustelu 
Ryhmäkeskustelu
Ryhmätöiden 
esittely 
Kielipelit ja leikit

Monipuolisia 
kuullun 
ymmärtämistehtäviä 
eri tilanteissa 

Monipuolisia 
aihepiiriin liittyviä 
intensiivisesti  ja 
ekstensiivisesti 
luettavia tekstejä 
Kirjallisten viestien 
ymmärtäminen 
 
 

Lyhyet kirjoitelmat 
Viestit 
Kirjeen 
kirjoittaminen 
Kuvaukset 
Projektit 
Sähköpostiviesti 

kurssi 1: 
Perusaikamuodot
Prepositioita 
Adjektiivit 
Adverbejä  
Epäsäännöllisiä 
verbejä 
 
kurssi 2: 
Ing-muoto 
Konditionaali +if
Imperatiivi 
Substantiiveja 
Artikkeliasiaa 
Sanajärjestys 
There is/are 
Pronomineja 
Epäsäännöllisiä 
verbejä 

 
8/ 3-5 

Matkustaminen 
Liikenne 
USA 
Irlanti 
Suomesta 
kertominen 
Vaatteet 
 

Matkatoimistossa asiointi 
Tien kysyminen ja 
neuvominen 
Viestin jättäminen 
Mielipiteen ilmaiseminen 
Kertominen 
Asiointi kaupassa 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneenluku 
Pari- ja 
ryhmäkeskustelu 
Ryhmätöiden 
esittely 
Kielipelit ja  
leikit 

Monipuolisia 
kuullun 
ymmärtämistehtäviä 
kurssien aiheista 
Brittienglanti & 
amerikanenglanti 

Monipuolisia 
aihepiiriin liittyviä 
intensiivisesti ja 
ekstensiivisesti 
luettavia tekstejä 
Kirjallisten viestien 
ymmärtämistä 
 

Kirjoitelmat myös 
abstraktimmista 
aiheista 
Kirjeet 
Kuvaukset 
Projektit 
Tiivistäminen 
kohdekielellä ja 
äidinkielellä 

Kurssi 3: 
Kertausta 
Artikkelit 
Substantiivit 
Relatiivipronomin
Genetiivi 
Paljoussanat 
Pronomineja 
 
Kurssi 4: 
Artikkeliasiaa 
Pronomineja 
Prepositioita 
Adjektiivin vertai
Adverbin vertaili
 
Kurssi 5: 
Pronomineja 
Apuverbit 
Ehtolauseet 
Liitekysymys 
 

 
9/ 6-8 

Opiskelu 
Työ 
Luonnonsuojelu 
Kierrätys 
Ihmisoikeudet 
Kirjallisuus 

Työpaikkahaastattelu 
Työpaikkahakemus 
Selittäminen 

Kohtelias 
kielenkäyttö 
Itsestä 
kertominen 
Suulliset 
projektit 

Monipuolisia 
kuullun 
ymmärtämistehtäviä 
kurssien aiheista 
Uutislähetykset 
Elokuvan ja tv:n 
kieli 

Monipuolisia 
aihepiiriin liittyviä 
intensiivisesti ja 
ekstensiivisesti 
luettavia tekstejä 
Internetin 
sanomalehdet ja muu 
materiaali 

Kirjoitelmat 
Työnhakukirje  
Yleisönosastokirje 
Projektitöitä 

Kurssi 6: 
Kertausta 
Passiivi 
Epäsuora esitys 
 
Kurssi 7: 
2. konditionaali 
Infinitiivi & ing –
muoto 
Apuverbejä 
 
Kurssi 8: 
Kertausta ja 
syvennystä 



tiedonhallintakyvyn kehityksestä. Oppilasta kannustetaan myös oman oppimisen arviointiin sekä 
toveriarviointiin. Arvioinnin pohjana käytetään taitotasoasteikkoa. Päättöarviointi perustuu 
valtakunnallisiin taitotasokriteereihin. 
 

 
 

ENGLANTIPAINOTTEINEN LUOKKA 
 
Tavoitteet 
Kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua. 
 
Toimintaperiaatteet 
Kirjoitetun ja erityisesti puhutun kielen ymmärtämisen ja tuottamisen vahvistaminen.  
 
Kurssin keskeiset sisällöt 
Vaativia sanasto-, keskustelu- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjoitelmaharjoituksia / ohjattua 
ainekirjoitusta. Anglosaksiseen kulttuuritaustaan tutustumista.     9. luokalla mahdollisuus osallistua 
Lontoon matkalle. 
 
Arviointi 
Kurssiarvostelu numeroin. Lisäksi opettaja-, toveri- ja itsearviointia. Kurssiarvosana huomioidaan 
myönteisesti päättöarvostelussa. 
 



 
 
B2- SAKSA 
 
Luokka/Kurssi Aihepiirit Viestintätavoitteet Puhuminen Kuullun 

ymmärtäminen 
Tekstin 
ymmärtäminen 

Kirjo

8 / 1-2 Itsestä ja 
perheestä 
kertominen 
Kahvilassa 
asioiminen 
Koulunkäynti 
Ruoka ja ruokailu 
Ostoksilla 
Julkiset paikat ja 
rakennukset 
Vapaa-aika 
Asuminen 
Matkustaminen 
Juhlat 

Tervehtiminen ja 
esittäytyminen 
Kuulumisten tiedustelu 
Ruuan ja juoman 
tilaaminen ja 
maksaminen 
Puhelinkeskustelu 
Tapaamisesta 
sopiminen 
Ostosten tekeminen 
Tunteiden ilmaiseminen 
Matkalipun osto 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneen 
lukeminen 
Kysyminen / 
vastaaminen 
Kertominen 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet  
kysymykset  
Sovellustehtävät 

Sanel
Viest
laatim

 
9 / 3-4 Ruokailu 

Vaatteet 
Matkustaminen 
Kotiseutu  
Perhejuhlat 
Elokuvissa käynti 
Asuminen 
Ympäristö 
Musiikki 
Maat/kielet 
Terveys 
Saksa 
Koulutus/ammatit  

Ravintolassa asiointi 
Ostosten tekeminen 
Matkan varaaminen 
Säästä kertominen 
Tien neuvominen ja 
kysyminen 
Harrastuksista 
kertominen 
Voinnin tiedustelu 
Kotitöistä kertominen 
Tulevaisuudensuunni-
telmista kertominen 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneen 
lukeminen 
Kysyminen / 
vastaaminen 
Kertominen 
Kuvailu 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 
Tiivistelmät 

Sanel
Lyhy
kirjoi

Arviointi: Jokaisen kurssin oppilasarviointi tapahtuu kokeiden ja jatkuvan näytön perusteella. Opettaja voi numeroarvostelun lisä
oppilaan tiedollisesta ja taidollisesta sekä tiedonhankintakyvyn kehityksestä. Oppilasta kannustetaan myös oman oppimisen 
Arvioinnin pohjana käytetään taitotasoasteikkoa. Päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin taitotaso kriteereihin. 
 
 
 
A2- SAKSA 
 
Luokka/Kurssi Aihepiirit Viestintätavoitteet Puhuminen Kuullun 

ymmärtäminen 
Tekstin 
ymmärtäminen 

Kirjoi

7 / 1-2 Perhe 
Harrastukset 
Koulunkäynti 
Vaatteet/Ulkonäkö 
Sää 
Musiikki 
Ruoka 
Kulkuneuvot 

Itsestään 
kertominen 
Mielipiteen 
ilmaiseminen 
Tunteiden 
ilmaiseminen 
Puhelimella 
asiointi 
Juhlan suunnittelu 
Kahvilassa asiointi 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneen 
lukeminen 
Kysyminen / 
vastaaminen 
Kertominen 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet  
kysymykset  
Sovellustehtävät 

Sanelu
Lyhye
kirjoite

8 / 3-4 Lomailu 
Matkailu 

Lomasta 
kertominen 

Ääntämisen 
harjoittelu 

Monivalintaharjoi-
tukset 

Monivalintaharjoi-
tukset 

Lyhye
kirjoite



Asuminen 
Itävalta 
Sveitsi 
Terveys 
Mediat 

Tapaamisen 
sopiminen 
Tien neuvominen 
ja kysyminen 
Ravintolassa 
asiointi 
Hotellissa 
asiointi 
Voinnin 
tiedustelu 
Kotitöistä 
kertominen 

Ääneen 
lukeminen 
Kysyminen / 
vastaaminen 
Kertominen 
Kuvailu 

Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 

Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 
Tiivistelmät 

9 / 5-6  Perhe 
Arvot 
Tulevaisuus/Ammatit 
Ympäristö/luonto 
Ostokset 
 

Tulevaisuudesta 
kertominen 
Arvoista 
kertominen 
Henkilön 
luonnehdinta 
Ostoksilla käynti 

Ääntämisen 
Ääneen 
lukeminen 
Kysyminen / 
vastaaminen 
Kertominen 
Kuvailu 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 

Monivalintaharjoi-
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 
Tiivistelmät 

Kirjoit
Sähköp

Arviointi: Jokaisen kurrisn ppilasarviointi tapahtuu kokeiden ja jatkuvan näytön perusteella. Opettaja voi numeroarvostelun lisäk
oppilaan tiedollisesta ja taidollisesta sekä tiedonhankintakyvyn kehityksestä. Oppilasta kannustetaan myös oman oppimisen a
Arvioinnin pohjana käytetään taitotasoasteikkoa. Päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin taitotaso kriteereihin. 
 
 
 
 
B2 RANSKA 
Luokka/
Kurssi 

Aihepiirit Viestintätavoitteet Puhuminen Kuullun 
ymmärtäminen 

Tekstin 
ymmärtäminen 

8/1 
 

Itsestä ja 
perheestä 
kertominen 
Kaverit ja 
ystävät 
Matkustaminen 
Hyvinvointi ja 
pahoinvointi 
Ruokailu 

Tervehtiminen ja 
esitteleminen 
Kohteliaisuusfraaseja 
Lipun ostaminen 
Voinnista puhuminen   
Tapaamisesta sopiminen 
Ruoan tilaaminen 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneen lukeminen 
Kysyminen/ 
vastaaminen 
Kertominen 

Monivalintaharjoi- 
tukset 
Oikein/väärin- 
väittämät 
Avoimet kysymykset 
Sovellustehtävät 

Monivalintaharjoi- 
tukset 
Avoimet kysymykset 
Sovellustehtävät 

8/2 Harrastukset ja 
vapaa-aika 
Ammatit 
Ruoka ja 
ruokailu 
Tulevaisuuden 
suunnitelmat 
Ajanilmaisut 
Juhlat 
 

Mieltymyksistä ja 
harrastuksista 
kertominen 
Pariisiin tutustuminen 
Suunnitelmista 
kertominen 
Illanvieton järjestäminen 
 
 

Ääntämisen 
harjoittelua 
Ääneen lukeminen 
Kysyminen/ 
vastaaminen 
Kertominen 

Monivalintaharjoi- 
tukset 
Oikein/väärin- 
väittämät 
Avoimet kysymykset 
Sovellustehtävät 
 
 

Monivalintaharjoi- 
tukset 
Avoimet kysymykset 
Sovellustehtävät 



Arviointi: Oppilasarviointi tapahtuu kokeiden ja jatkuvan näytön perusteella. Opettaja voi numeroarvostelun lisäksi antaa myös sanall
tiedollisesta ja taidollisesta sekä tiedonhankintakyvyn kehityksestä. Oppilasta kannustetaan myös oman oppimisen arviointiin sekä tov
Arvioinnin pohjana käytetään taitoasteikkoa. 
9/1 Ranskankielinen  

maailma 
Matkustaminen ja 
turistina liikkuminen 
Pariisiin 
tutustuminen 
Peseytyminen ja 
puhtaus  
Ostoksilla 
Urheilu 

Lipunosto 
Tien kysyminen 
Nähtävyyksistä 
puhuminen 
Palvelun 
pyytäminen ja 
palvelusta 
maksaminen 
 
 
 
 
 

Ääntämisen harjoittelu 
Ääneen lukeminen 
Kysyminen/vastaaminen 
Kertominen 
Kuvailu 

Monivalinta harjoi- 
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 

Monival
tukset 
Avoimet
Sovellus
Tiivistelm

9/2 Taide ja urheilu 
Toisen 
huomioonottaminen 
Seurustelu 
Asioiminen 
ravintolassa 
Ostosten tekeminen 
Huvittelu 
 

Mielipiteenilmaisu 
Pöytävarauksen 
tekeminen, tilauksen 
teko, 
ruuasta puhuminen 
ja palvelusta 
maksaminen 
Ohjeita, kieltoja, 
toivotuksia, 
valitteluja sekä 
ihastelua 
 

Ääntämisen harjoittelu 
Ääneen lukeminen 
Kysyminen/vastaaminen 
Kertominen 
Kuvailu 

Monivalintaharjoi- 
tukset 
Avoimet 
kysymykset 
Sovellustehtävät 
 

Monival
Avoimet
Sovellus
Tiivistelm

Arviointi: Oppilasarviointi tapahtuu kokeiden ja jatkuvan näytön perusteella. Opettaja voi numeroarvostelun lisäksi antaa sanallisia ar
taidollisesta sekä tiedonhankintakyvyn kehityksestä. Oppilasta kannustetaan myös oman oppimisen arviointiin sekä toveriarviointiin. A
taitotasoasteikkoa. Päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin taitotasokriteereihin. 
 
 
 
 
 
 
 



RUOTSI A2-RUOTSI 
 
LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ-
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN 

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

7/1-2 Oman itsensä 
esittely 
Asuminen, 
kotipaikan 
esittely 
Koti 
Koulu 
Harrastukset 
Mielipiteiden ja 
tunteiden 
ilmaiseminen 
Tien neuvominen 
Vierailut 
Ostostilanteet 
Kehonosat 
 

Kohteliaan kielenkäytön 
oppiminen eri 
viestintätilanteissa 
 

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneenluku 
Ohjattu 
parikeskustelu 
Ryhmäkeskustelu 
Tilannereagointi 
esim. tien 
neuvominen 
Kielipelit ja leikit 

Monipuolisia kuullun 
ymmärtämistehtäviä eri 
tilanteissa 

Monipuolisia aihepiiriin liittyviä 
tekstejä oppikirjan materiaalin 
ohella. Tietoa eri Pohjoismaiden 
kulttuureista 

Lyhyet kirjoitelmat 
Viestit 
Kirjeen ja kortin 
kirjoittaminen 
Kuvaukset 
 
Portfoliotyöskentely 

Perfekti ja 
pluskvamperfekti 
Adjektiivin vertailu 
Omistussana + 
adjektiivi + 
substantiivi 
Prepositiot 
Ajan ilmaisut 
Päiväykset, 
kuukaudet 
järjestysluvut 
Määreellä alkavien 
lauseiden 
sanajärjestys 

 
 
 
LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ- 
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

8/3-4 Koulunkäynti 
Koulu- 
kiusaaminen 
Tanska 
Puhelinkeskus-
telu, chattailu, 
Ruokailutavat 
Harrastukset, 
mm. lenkkeily, 
musiikki 

Erilainen 
asioiminen, 
esim. 
vaateostosten 
teko, pankissa, 
postissa, 
terveyskeskuk-
sessa käynti 
Säästä 
keskusteleminen

Ääntämisen 
harjoittelu 
Ääneenluku 
Ohjattu 
parikeskustelu 
Ryhmäkeskustelu 
Portfoliotyön  
esittely 
Tilannereagointi 
asioimistilanteissa

Monipuolisia 
kuullun 
ymmärtämistehtäviä 
eri aihepiireistä 
Tv-ohjelman 
seuraaminen, 
ruotsinkielisten 
uutisten seuraaminen
Erot ruotsinruotsin ja 
suomenruotsin 
välillä 

Oppikirjan ohella 
muita aihepiiriin 
liittyviä 
tekstikokonaisuuksia 
Tietoa eri 
Pohjoismaiden 
kulttuureista 
Sanomalehtien ja 
nuortenlehtien 
tekstejä 

Kirjeen  
kirjoittaminen 
Kirjoitelmat 
Kuvaukset 
Portfoliotyöskentely 
Projektit 
 

adjektiivi ja 
substantiivi 
määräisessä 
muodossa 
Man-rakenne 
Refleksiiviverbit
Ainesanat 
Konditionaali + 
om-lause 
Den där, det där, 
de där 
sivulauseiden 
sanajärjestys 

 
 



 
LUOKKA/ 
KURSSI 

AIHEPIIRIT VIESTINTÄ- 
TEHTÄVÄT 

PUHUMINEN 
 

KUULLUN 
YMMÄRTÄMINEN 

TEKSTIN 
YMMÄRTÄMINEN 

KIRJOITTAMINEN RAKENTEET 

9/5-6 Rippikoulu, 
partio 
Ekologinen 
elämäntapa, esim. 
eläinsuojelu, 
kierrätys, lajittelu 
Islanti 
Tulevaisuuden 
suunnitelmat, 
koulutus, 
työnhaku, ammatit 
Viihde, tv, 
elokuvat 
 

Täsmällinen ja 
kohtelias kielenkäyttö 
erilaisissa 
viestintätilanteissa 
Suullinen 
reagointivalmius 
Aiheina esim. 
asioiminen ravintolassa, 
elokuvissa käynti 
 

Ääntäminen 
Ääneenluku 
Ohjattu parityöskentely 
Dialogien rakentaminen 
Ryhmäkeskustelu 
Suullista kielitaitoa 
mahdollisuus testata 
vapaaehtoisella 
Tukholman matkalla 

Monipuolisia kuullun 
ymmärtämistehtäviä eri 
tilanteissa, esim. 
ruotsinkielisen 
teatteriesityksen seuraaminen 
Erot ruotsinruotsin ja 
suomenruotsin välillä 

Oppikirjan ohella muita 
aihepiiriin liittyviä 
tekstikokonaisuuksia 
Tietoa eri Pohjoismaiden 
kulttuureista 

Vaativammat 
kirjoitelmat, runot, 
kuvaukset 
Portrtfoliotyöskentely 

Sanajärjestys 
Ajanilmaisut 
Järjestysluvut 
Adjektiivin ja 
substantiivin 
taivutus 
att + infinitiivi 
Maantieteelliset 
nimet, 
kansallisuudet 
Konditionaali + 
om-lause 
Prepositiot 
Adverbit 
Vahvat ja 
epäsäännölliset 
verbit 
Partisiipin 
preesens ja 
perfekti 
Deponenttivervit 

 
ARVIOINTI 
 
Numeroarviointi kurssien lopussa. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kokeet ja testit, tuntityöskentely, kotitehtävien suorittaminen, puhetaito ja asenne opiskeluun. 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

• koetulokset pääsääntöisesti hyviä 
• tuntityöskentely hyvää 
• myönteinen asenne opiskeluun 
• huolehtii kotitehtävistään vastuuntuntoisesti 
• osoittaa harrastuneisuutta kieltä kohtaan 
• hallitsee kielen osa-alueet suhteellisen hyvin 



Ruotsi B-kielenä (B1)  VUOSILUOKAT 7–9 
Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittymistä. 

TAVOITTEET 
 

KESKEISET SISÄLLÖT PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANAL-
LE  8 
 

Kielitaito 
 

Kulttuuritaidot 
 

Opiskelustrategiat 
 

Kielialuekohtaiset 
aihepiirit (suomi / 
ruotsi) 

Rakenteet 
 

Viestintästrategiat 
 
 

Kielitaito 
 

Kulttuuritaidot 
 

Opiskelustrate-
giat 
 

Oppilas oppii 
• kertomaan 
perustietoja 
itsestään ja 
lähipiiristään 
sekä viesti-
mään ruotsik-
si arkipäivän 
tavanomaisis-
sa puhetilan-
teissa tarvit-
taessa puhe-
kumppanin 
apuun tukeu-
tuen 
• ymmärtä-
mään joka-
päiväisen 
elämän tapah-
tumia käsitte-
levää tekstiä 
tai puhetta 
tilanneyhtey-
den tukemana 
• kirjoitta-
maan lyhyen 
viestin tutuis-
sa, arkisiin 
tarpeisiin ja 
kokemuksiin 
liittyvissä 
tilanteissa. 

 

Oppilas tuntee 
suomenruotsalai-
sen ja ruotsalai-
sen sekä muiden 
pohjoismaisten 
elämänmuotojen 
ja kulttuurien 
keskinäisiä suh-
teita, eroja ja 
yhtäläisyyksiä. 
Oppilas tuntee 
maamme suo-
men- ja ruotsin-
kielisten asukkai-
den arkipäivän 
vuorovaikutus-
muotoja ja 
ymmärtää poh-
joismaisen yh-
teistyön merki-
tyksen. 

Oppilas oppii 
• käyttämään erilai-
sia kielen opiskelun 
ja oppimisen kan-
nalta tehokkaita 
työtapoja, kuten 
omien viestien 
laatimista ja tie-
donhankintaväli-
neiden käyttöä 
• tarkkailemaan ja 
korjaamaan tuotos-
taan sekä korvaa-
maan kielitaitonsa 
puutteita 
käyttämällä erilai-
sia ymmärtämis- ja 
viestintästrategioita 
• arvioimaan työs-
kentelyään ja kieli-
taitonsa eri alueita 
suhteessa tavoittei-
siin. 
 

• lähiympäristö 
ja siihen kuulu-
vat tutut henki-
löt, asiat ja 
toiminnot: koti, 
perhe ja ystävät 
• harrastukset ja 
vapaa-aika 
• matkustami-
nen 
• koulu, koulu-
toverit ja opetta-
jat 
• asuminen 
maalla / kau-
pungissa 
• ostoksilla 
käynti ja julkis-
palvelujen käyt-
tö 
• perustietoja 
suomenruotsa-
laista, ruotsalai-
sesta ja muusta 
pohjoismaisesta 
elämänmuodos-
ta 
 

• kaikkein 
keskeisin 
verbioppi 
• substan-
tiivien ja 
adjektiivien 
taivutus 
• keskeistä 
lauseoppia 
ja sidosra-
kenteita 
 
 

• kielellinen tai 
tilannevihjeisiin 
pohjautuva päättely 
viestin sisällön 
selvittämiseksi 
• vuorovaikutusti-
lanteessa saadun 
palautteen hyödyn-
täminen 
• oman kielenkäy-
tön tarkkailu 
• puuttuvan kieli-
taidon kompen-
sointi likimääräi-
sellä ilmaisulla 
• joidenkin suulli-
selle vuorovaiku-
tukselle ominaisten 
ilmausten, kuten 
puheenvuoron 
aloitukseen ja lope-
tukseen sekä pu-
heenvuoron otta-
miseen ja ylläpitä-
miseen sekä 
palautteen antami-
seen liittyvien 
ilmausten käyttö 
 

Kielen 
osaamisen 
taso 9. luo-
kalla kieli-
taidon taso-
jen kuvaus-
asteikon 
mukaan: 
 
KUULLUN  
YMMÄRTÄ-
MINEN 
B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 
 
PUHUMINEN  
A2.1 Peruskie-
litaidon alku-
vaihe 
 
LUETUN YM-
MÄRTÄMINEN  
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 
 
KIRJOITTA-
MINEN 
A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

 

Oppilas tuntee 
suomenruotsalai-
sen ja ruotsalai-
sen sekä muiden 
pohjoismaisten 
elämänmuotojen 
ja kulttuurien 
keskinäisiä suh-
teita, eroja ja 
yhtäläisyyksiä. 
Oppilas tuntee 
maamme suo-
men- ja ruotsin-
kielisten asukkai-
den arkipäivän 
vuorovaikutus-
muotoja ja 
ymmärtää poh-
joismaisen yh-
teistyön merki-
tyksen. 
 

Oppilas käyttää 
säännöllisesti 
opiskelun ja 
oppimisen 
kannalta te-
hokkaita työta-
poja. 
Oppilas on 
oivaltanut kie-
len opiskelussa 
välttämättömän 
sinnikkään 
viestinnällisen 
harjoittelun 
merkityksen. 
 

 



MUSIIKKI 
 
 
Musiikin opetuksen tavoitteena on antaa lapselle miellyttäviä kokemuksia musiikista laulamalla, 
kuuntelemalla ja tuottamalla erityyppistä musiikkia. Lapsen tulee saada laaja käsitys musiikin eri 
osa-alueista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja tutustua sekä vanhaan, että uuteen 
musiikkituotantoon. Mikäli mahdollista tulisi oppilaan tutustua paikalliseen musiikkielämään. Joka 
luokka-asteella opitaan myös musiikin teoriaa sekä musiikkitermistöä. Musiikki liitetään myös 
kiinteästi kansallisiin ja kansainvälisiin juhlapäiviin ja tapahtumiin sekä kirkkopyhiin ja eritoten 
koulun omiin tapahtumiin ja juhliin. 
 
Tavoitteet ja oppisisällöt 
 
 
1-2 lk 
 
-yksinkertaisten lastenlaulujen rytmittäminen ja laulaminen 
-tutustuminen suomalaiseen kansanmusiikkiin 
-rytmisoittimien käyttö 
-musiikin ja leikin yhdistäminen 
 
 
3-4 lk 
 
-lauluja eri maista 
-maakuntalaulut 
-musiikin kuuntelua ja sen erittelyä ja arviointia 
-nuottien ja taukojen kestot 
-nuottien nimet ja sijainti nuottiviivastolla 
-tutustuminen nokkahuilun soittoon 
-tutustuminen erilaisten soitinten ääniin 
-erityyppisiä kotimaisia ja ulkomaisia lauluja 
-pohjoismaiden kansallislaulut 
-tahtimerkintä 
-soitinryhmät ja niihin kuuluvat soittimet 
-säveltäjät Sibelius ja Mozart 
-Edvard Griegin  Peer Gynt 
 
 
5-6 lk 
 
-musiikillisen ilmaisun monipuolistuminen 
-Suomen murrealueiden laulut 
-ihmisäänten lajit, kuorolajit 
-lisää sävellajeja 
-eri maiden musiikkia 
-sinfoniaorkesteri 
-ryhmätyö vapaavalintaisesta esiintyjästä 
-elokuva- ja musikaalisävelmiä 
-romantiikan ja klassisen ajan säveltäjiin tutustuminen 



-erityyppisen musiikin arviointi 
-kevyen musiikin osa-alue aikajärjestyksessä 
-musiikin legendat viime vuosikymmeninä 
-ryhmätyö soittimesta 
 
 
ARVIOINTI 
 
Musiikin arvostelussa otetaan huomioon asennoituminen musiikin opetukseen, aktiivisuus tunneilla, 
kiinnostus opetettavia asioita kohtaan, mukanaoleminen laulamisessa, käyttäytyminen 
musiikkitilaisuuksissa sekä lukuvuoden aikana pidettävien kokeiden ja testien tulokset. 
 
 
 
 
7-9.lk 
 
7.luokka     1 kurssi 
8.luokka     1-2 kurssia 
9.luokka     1-2 kurssia 
 
 
Tavoitteet 
 
Arvioinnissa otetaan huomioon aktiivisuus tunneilla. 
 
1.-musiikillisten rakenteiden ymmärtäminen ja kuuleminen 
2.-soittimien perustekniikoiden omaksuminen 
3.-laulun ja kuuntelun kohentaminen 
 
Kurssien sisällöt: 
 
Sosiaalisuutta ja rohkeutta harjoitellaan esiintymisillä. Keskittyminen kehittyy kuuntelemalla. 
Itsenäisyyttä vahvistetaan ryhmätöissä, bändissä ja esim. laulutekstien tekemisellä. Tietoja 
parannetaan musiikin eri osa-alueista jotka ovat : melodia, harmonia, väri, dynamiikka, rytmi ja 
muoto. 
 
Integrointi 
 
Mihin tahansa aineeseen esim. ilmaisutaito, kuvataide, liikunta jne. 
 
 
ARVIOINTI 
 
Oppitunneilla tekemisistä saa palautteen välittömästi. Arvosana koostuu taidosta, tiedosta ja 
asenteesta. 
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