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1. luku  OPETUSSUUNNITELMA   
     

1.1  Opetussuunnitelman laatiminen   
      

Tampereen normaalikoulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1 - 9 on laadittu 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 (Opetushallituksen päätös 
16.1.2004) sekä Opetushallituksen muutoksia ja täydennyksiä sisältävien määräysten 
(22.5.2006, 7.5.2007, 16.3.2009, 18.6.2009, 18.6.2010 ja 29.10.2010) pohjalta. Opettajat 
ovat muodostaneet ainekohtaisia työryhmiä, joiden tehtävänä on ollut opetussuunnitelman 
ainekohtaisten osuuksien laatiminen. Koulun opetussuunnitelmatyöryhmä, johon kuuluu 
edustajia sekä luokan- että aineenopettajista, on työstänyt yleisiä osia. Koulun johtokunta 
hyväksyy opetussuunnitelman. 

Koulumme tuntijako perustuu valtioneuvoston 20. joulukuuta 2001 peruskouluja varten 
vahvistamaan tuntijakoon (valtioneuvoston asetus 1435/2001).  

 

1.2  Opetussuunnitelman sisältö       

Opetussuunnitelma antaa kokonaiskuvan koulumme kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista 
ja sisällöistä sekä luo perusteet monipuoliselle arvioinnille ja tätä kautta koulun toiminnan 
jatkuvalle kehittämiselle. Koulumme opetussuunnitelman tarkoituksena on turvata 
koulutyön suunnitelmallisuus, antaa perusteet kasvatuksellisille ja opetuksellisille 
ratkaisuille sekä oppimateriaalin valinnalle, laajentaa opetuskäytäntöjä ja ohjata opetuksen 
eheyttämistä. Opetussuunnitelmassa kuvataan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja 
koulussamme annettavan oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuodot. 

Koulun tuntijako ja oppilaille annettavat todistukset ovat liitteenä (liite 1 ja 2).  

 

Työsuunnitelma 
 

Vuosittain laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma opetuksen yleisestä 
järjestämisestä (Perusopetuslaki, 1. luku, 9. §).  

Työsuunnitelmaehdotuksen laatii johtava rehtori yhdessä opettajien kanssa. Suunnitelman 
hyväksyy koulun johtokunta (Harjoittelukoulujen johtosääntö 6. §). 
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2. luku  OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 
2.1. Perusopetuksen arvopohja 

Tampereen normaalikoulun perusopetuksen  ( luokat 1-9  ) arvomaailman perustana ovat 
ihmisoikeuksien ja kansalaisen perusoikeuksien kunnioittaminen, henkilökohtaisen 
vapauden ja koskemattomuuden loukkaamattomuus, yksityiselämän suoja ja omantunnon 
vapaus. 

Perusopetuksen arvopohjana ovat demokratia, tasa-arvo ja oppivelvollisen turvallinen 
kasvuympäristö sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden 
säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. 

Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n ihmisoikeuksien julistus, Lapsen 
oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. 

Perusopetus ja oppiminen ovat suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja. Opetuksen 
perustana ovat oma kieli, suomalainen yhteiskunta ja sen monipuolistuminen 
vuorovaikutuksessa eri kulttuurien kanssa. Opetuksen avulla edistetään suvaitsevaisuutta 
ja eri kulttuurien ja ihmisten välistä ymmärtämystä. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, 
vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. 

Kaikissa toimissa kunnioitamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa. Arvostamme ja 
vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten 
asioiden ja yhteisen ympäristön hoitamiseen. Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta ja 
toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Edistämme myönteisen minäkuvan 
vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme 
sivistyneen ihmisen arvomaailmaa. 
 

Painotamme  seuraavia asioita: 

Myönteinen minäkuva ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

• Jokaisen kouluyhteisön jäsenen yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu 
• Yksilöllisyyden ja erilaisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen 
• Lähimmäisenrakkaus, itsestä ja toisesta huolehtiminen 
• Myönteisen ja realistisen minäkuvan kehittyminen 
• Oman ja toisen työn arvostaminen 
• Vastuu itsestä ja omista teoista 
• Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 
• Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

 

Kulttuuriarvot 

• Oman kielen arvon ymmärtäminen 
• Oman perhe- ja kulttuuritaustan tiedostaminen 
• Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön tunteminen ja vaaliminen 
• Eri kansojen kulttuurien ja elinehtojen tunteminen, kunnioittaminen ja erilaisuuden 

kunnioittaminen 
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• Suomessa asuvien vähemmistökulttuurien tuntemus 
• Suvaitsevaisuuteen ja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvaminen 

monikulttuurisessa maailmassa 
•  Tapakulttuurin tunteminen ja hallitseminen. 

  Luontoarvot 

• Yksityinen ja yhteisöllinen vastuu oman työskentely-ympäristön turvallisuudesta 
• Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä rakennetun miljöön elinkelpoisuuden 

arvostaminen ja säilyttäminen 
• Monipuolisten kokemusten hankkiminen ympäristöstä 
• Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen 
• Halu ja kyky vaalia ympäristöä 
• Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta ja siihen kasvaminen. 

 

 Suhtautuminen tietoon 

• Erilaisten taitojen oppiminen ja niissä kehittyminen 
• Ongelmaratkaisutaidon kehittyminen 
• Pitkäjänteisyys ja kyky asettaa  itselle tavoitteita 
• Monipuolisten viestintätaitojen kehittyminen 
• Tiedon kriittinen arvioiminen 
• Elinikäisestä oppimisesta tiedostuminen. 

 

2.2  Perusopetuksen tehtävä       

Koulun tehtävä on tarjota oppilaille riittävän laaja ja laadukas yleissivistys eri tiedonaloilla. 
Lisäksi sen tehtävänä on kasvattaa oppilaansa sosiaalisiksi, vuorovaikutustaitoisiksi, 
identiteetiltään vahvoiksi demokraattisen yhteiskunnan osallistuviksi kansalaisiksi. 
Oppilaan tulee olla mahdollista kehittää itseään ja taitojaan monipuolisesti. Oppimisen 
ilolle ja luovuudelle annetaan tilaa kouluopetuksessa ikäkauden edellyttämällä tavalla. 

Koulumme tarjoamasta perusopetuksesta rakennetaan lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä tukeva kokonaisuus. Koulupolun alussa painotetaan  oppimisvalmiuksien 
hankkimista, joille myöhempi oppiminen ja jatko-opinnot perustuvat. Näitä valmiuksia ovat 
yleiset työskentelytaidot, luku- ja kirjoitustaito, kielitaidon kartuttaminen, matematiikan ja 
luonnontieteiden taitojen kehittäminen, eettinen pohdinta, taideaineiden edellyttämät taidot 
sekä riittävät motoriset taidot. Jatkossa yhtenäiskoulussa painottuvat tiedonhankintataidot 
ja itseohjautuvuuden kehittyminen, joilla luodaan edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle. 
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2.3  Perusopetuksen järjestäminen 

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää 
oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa toimitaan yhteistyössä kotien kanssa 
ja opetukseen osallistuvalle taataan turvallinen opiskeluympäristö. Oppilas saa työpäivinä 
opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävän oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen heti tarpeen ilmetessä. Oppilas saa myös maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämän tarpeellisen oppilashuollon sekä laissa määritellyt 
opintososiaaliset edut ja palvelut. 

Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja 
turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, 
kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisö on 
turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta 
ja terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Koulupäivä luo rakenteeltaan, 
sisällöiltään ja toimintatavoiltaan mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin 
syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden 
kokemuksiin. 

Opetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja 
osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan ja 
yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppilaan 
oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi 
kasvamista. 

Koulumme arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja 
asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä 
esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, iltapäivätoiminnan, toisten perusopetusta 
antavien koulujen, sosiaali- ja terveystoimen, huoltajien sekä muiden lasten kasvua ja 
kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. 

 

2.4  Perusopetuksen rakenne       

Tampereen normaalikoulussa perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen 
kokonaisuus ja oppiaines on jaettu vuosiluokille 1-9. Koulussa toimivasta Tampereen 
kaupungin esiopetuksesta ja koulumme perusopetuksesta muodostuu yhtenäinen 
koulupolku. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt tehdään yhteistyössä Tampereen 
kaupungin kanssa. 

Koulumme on toiminnassaan suuntautunut kansainvälisyyteen, jota tukee monipuolinen 
kieliohjelma (kieliohjelma luvussa 7.5.1). Lisäksi koulu on ollut vuodesta 1984  Unesco-
koulu. 

Kaksikielisten luokkien eri aineiden kursseilla toteutetaan kaksikielistä opetusta, jolloin 
toinen opetuskieli on englanti. Englannin kielen osuus vaihtelee oppiaineesta ja 
ainekohtaisista sisällöistä riippuen. Pääpaino opetuksessa on aina varmistaa keskeisten 
ainesisältöjen ja käsitteiden oppiminen äidinkielellä. 
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Toinen painopistealue on musiikkikasvatus, joka toteutuu  erityisesti musiikkiluokka-, 
kuoro- ja kerhotoimintana. Musiikin opetussuunnitelmallinen  painotus valitaan 3.-9. 
luokkien ajaksi. Musiikkiluokilla on oma tuntijako. 
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3. luku  OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

3.1  Oppimiskäsitys 

Lapsuus ja nuoruus ovat itseisarvoisia elämänvaiheita. Oppilas on aktiivinen yksilö, jolla 
on oikeus kasvatukseen ja opetukseen. Koulu mahdollistaa oppimisen opettajan 
ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa vertaisryhmän kanssa. Yhteistyö perustuu siihen, että 
oppilas luottaa itseensä ja arvostaa omaa ja toisten työtä. Opetuksen tavoitteena on luoda 
monipuolisia oppimistilanteita, jotka vastaavat oppilaan oppimistarpeita ja antavat hänelle 
mahdollisuuden hankkia elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Myös oppimis- ja 
työskentelytaidot ovat tärkeitä opiskelun kohteita. 

Käsitykset tiedosta ja oppimisesta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Oppilas on arvioiva, 
tulkitseva, kriittinen ja aktiivinen tiedonrakentaja. Opetuksessa kiinnitetään huomiota 
siihen, millaisia ajattelumalleja opittavasta asiasta oppilas muodostaa itselleen. Oppiminen 
on opittavien asioiden liittämistä oppijan aiempiin tietoihin ja taitoihin sekä hänen 
aikaisempien ajatus- ja toimintamalliensa rakentumista sekä täydentymistä. Oppimaan 
oppimisen taidot rakentuvat monipuolisissa ja aktiivisissa oppimisympäristöissä, joissa 
virtuaalisten toimintatapojen merkitys kasvaa.  Tiedonhankkimistaidot ja -menetelmät  
antavat  oppilaalle välineitä elinikäiseen oppimiseen  ja ympäröivän yhteiskunnan ja 
kulttuurin ymmärtämiseen. 

 

3.2 Tampereen normaalikoulu oppimisympäristönä 

Oppimisympäristöä voidaan tarkastella fyysisenä, sosiaalisena sekä oppijan psyykkisenä 
tilana. Oppimisympäristö on sekä fyysisesti, sosiaalisesti että psyykkisesti turvallinen ja 
viihtyisä ja tukee oppilaan terveyttä ja oppimista. 

Kouluympäristö tarjoaa fyysiset oppimisen tilat sekä työyhteisön jäsenten työskentelyyn ja 
hyvinvointiin tarvittavat tilat, oppimateriaalit ja työvälineet.  Opiskelutiloja ja 
opiskeluvälineitä käytetään joustavasti, sillä näin ne mahdollistavat monipuolisten 
opetusmenetelmien ja työskentelytapojen käytön.  Fyysinen oppimisympäristö on 
turvallinen, kehittävä sekä lisäksi esteettisesti miellyttävä. 

Oppilaan itsenäistymistä ja kasvua tukevassa oppimisympäristössä  on useita 
aikuiskontakteja. Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat oppilaat, opettajat, muu henkilökunta 
ja opetusharjoittelijat, oppilaiden huoltajat sekä koulun ulkopuolella opiskelussa 
kohdattavat henkilöt. Tampereen normaalikoulun arvoperusta ja järjestyssäännöt  ohjaavat 
myönteisen, toimivan, kannustavan ja turvallisen oppimisympäristön rakentumista. 

Opettajien välinen yhteistyö ja oppiaineiden sisäinen ja  välinen integraatio tuo oppilaalle 
mahdollisuudet monipuoliseen oppimisympäristöön. Kouluyhteisön yhdensuuntainen 
näkemys kasvatustavoitteista ja oppimisen järjestämisestä auttaa luomaan 
oppimisympäristöstä toimivan, turvallisen  ja joustavan. Koulun muu henkilökunta on 
keskeinen osa koulun arkipäivän toimintaa. 

Opetusharjoittelijat ovat oleellinen osa koulun arkea. Kasvatustieteen yksikkö ja yhteys 
yliopiston muuhun toimintaan luovat uusia oppimiskäytänteitä ja kokeiluja. Tämä 
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monipuolistaa ja rikastuttaa oppimista.  Oppituntien pitämisen lisäksi harjoittelijat 
osallistuvat koulun muuhun toimintaan sovitulla tavalla. 

Koulun ja kodin yhteistyö tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Yhteistyötä edistävät etenkin 
oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan lehtorin ja luokanohjaajan käymät arviointi- ja 
kehityskeskustelut. Yhteistyö kodin ja koulun välillä lisää  avoimuutta ja turvallisuutta. 
Sosiaalinen ympäristö on emotionaalisesti oppilasta tukeva ja kannustava. Se edistää 
yhteistä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 

Psyykkinen oppimisympäristö on oppilasta kokonaisvaltaisesti kehittävä. Oppilasta ja 
opettajia kannustetaan itsearviointiin ja omien tavoitteiden asettamiseen. Positiivisessa 
oppimisympäristössä oppilaan luovuudelle ja kiinnostukselle annetaan tilaa. Toimivassa 
koulussa oppiminen on myönteistä, yhteisöllistä ja rikastuttavaa. Positiivinen 
oppimisympäristö tukee opiskelevien erilaista oppimista. Sen jäsenillä on kyky ja halu 
tehdä työtä ja ratkaista ongelmia. 

 

3.3. Toiminta- ja tapakulttuuri 

Lapsuus ja nuoruus ovat tärkeitä elämän vaiheita. Oppilas oppii ja jäsentää maailmaa 
ajatusten, tekojen ja tunteiden kautta. Koulussa harjoitellaan sosiaalisia 
vuorovaikutustaitoja ja hyvää käyttäytymistä. Koulu mahdollistaa lapsen ja nuoren 
kasvamisen opettajan sekä muun henkilökunnan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa 
vertaisryhmän kanssa. Myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiselle 
pyritään luomaan suotuisat olosuhteet. 

Oppimisprosessille täytyy varata riittävästi aikaa. Tavoitteena on herättää oppilaassa 
älyllistä uteliaisuutta ja antaa mahdollisuuksia kokeilevaan ja omatoimiseen oppimiseen. 
Kasvatus-  ja opetustilanteissa opettaja ohjaa, kannustaa ja asettaa oppilaalle rajoja sekä 
kohdistaa häneen odotuksia. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua 
tasapainoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulumme toimintakulttuuri on avoin 
ja vuorovaikutteinen. Yhteistyötä tehdään niin koulun sisällä ja yhdessä vanhempien 
kanssa kuin ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. 

Tampereen normaalikoulussa oppilaan käyttäytymiselle on tavoitteet, joihin oppilasta 
ohjataan. Oppilasta kasvatetaan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä 
arvostamaan työtä ja omaa kulttuuriperintöään osana maailmanperintöä. Oppilasta 
ohjataan kunnioittamaan ja noudattamaan sääntöjä. Tällä tarkoitetaan oppilaan kykyä ja 
halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä ja 
kulttuuriperintöä. Työn arvostaminen koskee sekä omaa että toisen työtä. Sääntöjen 
noudattaminen ja hyvät tavat  suojelevat ja mahdollistavat turvallisen ja myönteisen 
kasvun ja työskentely-ympäristön. 

Hyviin tapoihin kuuluu muun muassa huolehtia siisteydestä ja viihtyvyydestä, käyttää 
asiallista kieltä sekä noudattaa aikatauluja ja sovittuja sääntöjä. Hyviin tapoihin kuuluu 
myös se, että oppilas omalla käytöksellään estää kiusaamista, pyrkii parantamaan 
ilmapiiriä ja kantaa vastuuta itsestä ja muista. Tavoitteena on, että oppilas tuntee yleiset 
käyttäytymisnormit sekä tapakulttuurin ja osaa ja haluaa noudattaa niitä. Oppilaiden 
osallistumismahdollisuutta koulun toiminta- ja tapakulttuurin suunnitteluprosessiin pidetään 
tärkeänä. 
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3.4  Opetusmenetelmät ja työtavat 

Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä 
erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja. 
Niiden avulla tuetaan ja ohjataan koko opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimista. 
Menetelmien ja työtapojen valinnalla luodaan sellaisia vuorovaikutteisen oppimisen sekä 
yhdessä ja yksin työskentelyn tilanteita, joissa oppilaat voivat kehittää oppimisen ja oman 
tulevaisuutensa kannalta tärkeitä taitoja. Näitä ovat mm. ajattelun ja ongelmanratkaisun, 
työskentelyn ja vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja 
vaikuttamisen sekä ilmaisun ja käden taidot. Työskentely edistää monipuolisesti tieto- ja 
viestintätekniikan sekä verkossa toimimisen taitoja. Menetelmät ja työtavat antavat 
mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan ja elämyksiin. 

Oppilaalle pyritään antamaan ja hänen kanssaan suunnittelemaan hänen edellytyksiinsä 
sopivia, haasteellisia ja mielekkäitä oppimistehtäviä. Työtavat ovat monipuolisia, kehittäviä 
ja vaihtelevia. Oppilaalla on mahdollisuus oppia toimimaan ryhmässä ja kasvaa 
itseohjautuvuuteen sekä vastuullisuuteen. Opettajat ohjaavat eri tiedonaloilla aktiiviseen 
osallistumiseen ja itsenäiseen tiedon hankintaan. Opetuksessa hyödynnetään 
lähiympäristön luontoa, kulttuuripalveluita, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä yritysten ja 
yhteisöjen tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Työtavat mahdollistavat myös sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ja auttavat oppilasta suuntaamaan ja ohjaamaan omaa oppimistaan. 

 

Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja 
etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen 
sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja 
kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä ja työtapoja 
voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen tarjoamalla 
valinnanmahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita joustavasti ja 
hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan 
oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan huomioon 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille 
merkityksellisiin kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat voivat tarvita erilaisia 
mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät aina 
yksilöllisestä palautteesta.  
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4. luku  OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

 
Opetus ja tuki pyritään rakentamaan oppilaan vahvuuksille siten, että hän kokee 
koulutyössä onnistumista, jolloin oppilaan myönteinen minäkuva vahvistuu ja hän uskoo 
omiin kykyihinsä oppijana. Koulun aktiivinen verkostoituminen ja avoin vuorovaikutus 
yhteistyökumppaneiden kanssa on edellytys oppilaan oikeanlaiselle tuelle ja ohjaukselle. 
Tärkeimmät yhteistyökumppanit oppilaan asioissa ovat aina hänen huoltajansa.  

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten (fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 
kyvyt) mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä (PoL 3§). 
Suotuisan oppimisen ja koulunkäynnin taustalla on hyvin järjestetty koulupäivä. 
Tampereen normaalikoulussa hyvän koulupäivän runko tulee mielekkäästi järjestetyistä 
oppimisrupeamista, monipuolisista työskentelytavoista sekä yhteisöllisestä huolenpidosta.  
Arjen koulutyöhön kuuluvat myös erilaiset yhteiset teemapäivät, kulttuuritapahtumat, 
vierailut, retket sekä juhlat.    

Oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muun koulunkäynnin tuen tarpeen 
varhainen tunnistaminen on mahdollista kaikkien oppilasta opettavien yhteistyöllä.  Kaikki 
oppilaat eivät saavuta asetettuja oppimistavoitteita ilman juuri heille suunniteltua tukea ja 
ohjausta tai he tarvitsevat tukea laajemmin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oppimisen 
tuen ja ohjauksen lähtökohtana on pyrkimys ratkaista esille tulevat ongelmat 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa siinä ympäristössä missä ne ovat syntyneetkin. 
Oppilaalla on oikeus saada riittävää koulun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä 
(PoL 30 § 1 mom).   

Tuen tarpeen tunnistaminen tapahtuu pääasiassa havainnoimalla oppilasta osana 
tavallista koulun arkea. Huolen herääminen edellyttää aina yhteydenottoa huoltajaan.  
Havaintojen ja keskustelujen perusteella voidaan oppilaalle tehdä tarkempia kartoituksia 
koululla pedagogisen asiantuntijuuden pohjalta tai huoltajia ohjataan oppilashuollon kautta 
saattamaan oppilas koulupsykologin tai muiden asiantuntijoiden tutkimuksiin. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita tuen tarpeen arvioinnissa ja järjestämisessä ovat koululla toimiva 
kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri.  

Poissaolojen seuranta ja erityisesti runsaisiin tai luvattomiin poissaoloihin reagoiminen 
kuuluu osana ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opettaja seuraa 
oppilaidensa poissaoloja ja huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan milloin ja mistä syystä 
oppilas on poissa.  Runsaat poissaolot selvitetään aina huoltajien kanssa ja tarpeen 
vaatiessa heitä ohjataan ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon. Asiaa voidaan 
käsitellä myös oppilashuoltoryhmässä.   

Erityisopettaja kartoittaa koulutulokkaiden valmiuksia heti koulutaipaleen alussa, jotta 
mahdolliset oppimisen pulmat voidaan ennakoida ja ryhtyä tarvittaviin tukitoimiin. Nämä 
alkukartoitukset keskittyvät lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisvalmiuksien 
selvittämiseen sekä mahdollisiin puheen ongelmiin. Ennen koulun aloittamista viestitetään 
oppilaiden huoltajille, että mahdollinen esiopetuksessa ilmennyt huoli ja tieto tuen tarpeista 
on oppilaan edun mukaista siirtää koululle opettajan tietoon, jos tällainen tieto ei ole 
automaattisesti siirtynyt esiopetuksesta koululle. Vastaavasti tehdään yhteistyötä, kun 
oppilas siirtyy seitsemännelle luokalle. 
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Oppimisen tuki on jäsennelty kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Yleisen tuen suunnittelemisessa ja pedagogista arviointia tehtäessä opettaja voi käyttää 
apunaan seuraavaa listaa eri käytänteistä, joilla tuetaan oppilaan oppimista: 

 

• Kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa; koulunkäynnin tavoitteet, oppilaan 
oppimiseen liittyvät vahvuudet ja kehityshaasteet 

• Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun 
• Luokkahuone on siisti ja selkeä; tarvittaessa tilanjakaja 
• Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri 
• Tunnin/päivän ohjelma ja tavoitteet käydään läpi oppilaiden kanssa 
• Havainto- ja apumateriaalien käyttö 
• Mallintaminen ja konkretisointi 
• Toimintaohjeiden yksinkertaistaminen, tehtävien pilkkominen 
• Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen 
• Opetuksen eriyttäminen ja seulontatiedon huomioiminen 
• Tehtävien eriyttäminen 
• Kotitehtävien eriyttäminen 
• Työskentelytaukojen lisääminen 
• Läksyjen merkitseminen taululle 
• Opettajan, avustajan tai luokkatoverin apu läksyjen merkitsemisessä 
• Kirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolon tarkistaminen päivän lopuksi 
• Läksyvihon käyttö 
• Läksyjen teon tuki koulussa, läksyparkki 
• Säännöllinen palaute ja kannustaminen 
• Toisen oppilaan tai tukioppilaan tuki 
• Lisäajan käyttö kokeissa 

 

Lakisääteiset prosessit: 
                                 Pedagoginen arvio                               Pedagoginen selvitys 
                                                                                                                          Erityisen tuen päätös 
 
 

        YLEINEN TUKI                TEHOSTETTU TUKI 
 

 ERITYINEN TUKI 
 

Oppimissuunnitelma                     Oppimissuunnitelma                        HOJKS 
mahdollinen                                     pakollinen                                            pakollinen 
 

yhteistyö  ja tukimuodot :              yhteistyö ja tukimuodot:                  yhteistyö ja tukimuodot: 

eriyttäminen                                     eriyttäminen                                      eriyttäminen 
yhteistyö huoltajien kanssa           yhteistyö huoltajien kanssa           yhteistyö huoltajien kanssa 
oppilaanohjaus                                 oppilaanohjaus                                   oppilaanohjaus  
oppilashuollon tuki                          oppilashuollon tuki                           oppilashuollon tuki 
tukiopetus                                         tukiopetus                                           tukiopetus  
osa-aikainen erityisopetus             osa-aikainen erityisopetus               osa-aikainen erityisopetus 
apuvälineet yms.                             apuvälineet yms.                                kokoaikainen erityisopetus 
avustajapalvelut                               avustajapalvelut                                 apuvälineet  
ohjaus- ja tukipalvelut                    ohjaus- ja tukipalvelut                      avustajapalvelut 
                                                                                                                            ohjaus- ja tukipalvelut                                                                            
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• Kokeiden suorittaminen erillisessä tilassa 
• Suullisten kokeiden käyttö 
• Ennakoiva tukiopetus 
• Tukiopetus 
• Samanaikaisopetus, yhteisopettajuus 
• Osa-aikainen erityisopetus 
• Kerhot 
• Joustavat ryhmittelyt 
• Koulunkäyntiavustajan tuki 
• Oppimissuunnitelman käyttö 
• Wilman johdonmukainen käyttö ja oppilaan osallisuus omiin asioihin 
• Huoltajapalaveri, jossa on sovittu tavoitteet ja toimenpiteet 
• Keskustelut toisten opettajien kanssa 
• Keskustelut erityisopettajan kanssa 
• Oppilaan tilanteen selvittely oppilashuoltoryhmässä 
• Teema- ja kertauskurssit 

 

 

 
4.1 Yleinen tuki 

Oppilaan tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön 
ja kaikkiin oppimistilanteisiin. Tätä työtä opettaja tekee yhteistyössä huoltajien, koulun 
muiden opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Yleisen tuen tavoitteena 
on varhaisen tuen tarjoaminen ja tuen tarpeen ennakointi. Riittävän varhaisella ja 
suunnitelmallisella tuella pyritään ehkäisemään oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien 
syveneminen.   

Yleinen tuki perustuu hyvään oppilaantuntemukseen. Perustan yleiselle tuelle 
muodostavat joustavat opetusjärjestelyt, joista kaikki oppilaat hyötyvät. Tärkein yleisen 
tuen muoto on opetuksen eriyttäminen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi eriäviä 
oppiaineksen määriä ja/tai tehtäviä, kotitehtävien määrän vaihtelua oppilaskohtaisesti, 
erilaisia vaihtuvia oppimisvälineitä ja materiaaleja, apuvälineiden käyttöä, lisääntynyttä 
henkilökohtaisen ohjauksen määrää, samanaikaisopettajuutta, oppilasryhmittelyjä ja 
erilaisia arviointimenettelyjä. Oppilas voi saada yleistä tukea myös tukiopetuksena. 

Yleisen tuen vaiheessa oppilasta voidaan tukea osa-aikaisella erityisopetuksella. Tuen 
tarpeesta riippuen tuki voi olla jaksottaista tai pitkäkestoista. Useimmiten osa-aikainen 
erityisopetus tapahtuu pienryhmäopetuksena. Osa-aikainen erityisopetus voi toteutua 
yleisen tuen vaiheessa myös samanaikaisopetuksena.   

Vuosittaisista resursseista riippuen koululla voi olla tarjolla läksyparkkitoimintaa tai 
avustajan tukea. Yhteistyötä tehdään koululla tapahtuvan iltapäivätoiminnan kanssa.  

Yleisen tuen tukimuodot voidaan kirjata oppilaan oppimissuunnitelmaan, joka ei ole 
pakollinen yleisen tuen vaiheessa.  Jos oppimissuunnitelma katsotaan tässä vaiheessa 
tarpeelliseksi, vastaa sen laatimisesta ja seurannasta luokanopettaja tai -ohjaaja, tai 
milloin vaikeudet koskevat vain tiettyä oppiainetta, kyseisen oppiaineen opettaja 
yhteistyössä luokanopettajan tai -ohjaajan kanssa. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa 
oppimissuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen. 
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Opettaja kirjaa käyttämänsä yleisen tuen muodot pedagogiseksi arvioksi siinä vaiheessa, 
kun tulee ilmeiseksi harkita oppilaan siirtämistä tehostetun tuen pariin. Erityisesti tulee 
huolehtia tiedon siirtämisestä tukimuotojen käytöstä siinä vaiheessa, kun oppilas siirtyy 
toiselle opettajalle. Kun herää huoli yleisen tuen riittämättömyydestä, arvioidaan oppilaan 
tilannetta yhdessä erityisopettajan kanssa. 

 

4.2 Tehostettu tuki 

 
Tehostetun tuen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja oppimista sekä ehkäistä 
ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä.  

Yleisen tuen käydessä riittämättömäksi, on oppilaalle tehtävä pedagoginen arvio (liite 5).  

Aloitteen pedagogisen arvion tekemisestä tekee opettaja tai oppilashuollon jäsen, jolla on 
huoli oppilaan yleisen tuen riittämättömyydestä. Asiasta keskustellaan oppilaan ja hänen 
huoltajansa kanssa. Pedagogisen arvion tekemisestä huolehtii oppilaan oma opettaja tai 
luokanohjaaja yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien sekä erityisopettajan 
kanssa. Päätös tehostettuun tukeen siirtymisestä tai yleisen tuen jatkamisesta tehdään 
pedagogisen arvion pohjalta oppilashuoltoryhmässä. Oppimissuunnitelma on laadittava, 
jos todetaan oppilaan tarve tehostettuun tukeen. Oppilashuoltoryhmässä keskustellaan 
oppimissuunnitelman sisällöistä pääpiirteittäin. Oppimissuunnitelman laatii oppilaan oma 
opettaja tai luokanohjaaja yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien sekä 
erityisopettajan kanssa. Jos oppimissuunnitelma koskee yhden oppiaineen opetusta, 
kuuluu oppimissuunnitelman laatiminen ensisijaisesti kyseisen aineen opettajalle.  
Oppimissuunnitelman laadintaan otetaan mukaan oppilas sekä hänen huoltajansa.  

Tehostetun tuen vaiheessa ovat käytettävissä edelleen kaikki yleisen tuen muodot, mutta 
niiden lisäksi todennäköisiä ovat myös pitkäkestoinen ja säännöllinen osa-aikainen 
erityisopetus sekä avustajan tuki. Tehostetun tuen vaiheeseen kuuluu usein myös tiivis 
yhteistyö oppilashuollon työntekijöiden kesken.  Tehostetun tuen vaiheessa oppimäärää 
voidaan eriyttää esimerkiksi keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin, vaikka yksilöllistetty 
oppimäärä ei ole mahdollinen.  Eriyttämisen vaikutus huomioidaan arvioinnissa, mikä 
täytyy selvittää huoltajille oppimissuunnitelmaa laadittaessa. 

Tehostetun tuen toteutumista seurataan käytännön koulutyön lomassa. 
Oppimissuunnitelman toteutumisesta keskustellaan huoltajan kanssa vähintään 
lukukausittain, jolloin oppimissuunnitelmaa samalla tarkistetaan ja asetetaan uudet 
lähitavoitteet. Oppilaan tulee itse saada osallistua tavoitteiden asettamiseen sekä niiden 
toteutumisen arviointiin.  

Tehostettua tukea annetaan riittävän kauan, esimerkiksi yhden lukukauden verran, minkä 
jälkeen oppilaan tilanne käsitellään uudelleen oppilashuoltoryhmässä pedagogisen arvion 
pohjalta. Arvion perusteella oppilashuoltoryhmä päättää joko yleiseen tukeen palaamisesta 
tai tehostetun tuen jatkamisesta, tai päädytään pedagogisen selvityksen tekemiseen. 
Selvityksen tekeminen kuvataan seuraavassa luvussa. 
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4.3 Erityinen tuki 

 
Erityisen tuen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset 
mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä 
ikätovereidensa kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen 
oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa, mutta mikäli tämä ei ole 
mahdollista, voidaan oppimäärää yksilöllistää. Jos oppilaan opiskelu muun opetuksen 
yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta 
tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erillisessä 
erityisopetuksen ryhmässä. Tampereen normaalikoululla ei ole erityisopetuksen ryhmiä, 
joten jos oppilaan vaikeudet edellyttävät opiskelua erityisopetuksen ryhmässä, 
neuvotellaan oppilaan opiskelupaikasta Tampereen kaupungin kouluviranomaisen kanssa 
ja pyritään löytämään oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta paras oppimisympäristö. 

Erityisen tuen vaihetta edeltää aina riittävän pitkä tehostetun tuen vaihe, paitsi niissä 
tapauksissa, jolloin erityisen tuen päätöksen perustana on psykologinen tai 
lääketieteellinen arvio siitä, että oppilaan opetusta ei voida muuten järjestää vamman, 
sairauden, kehitysviivästymän, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia.  
Edellä mainituin perustein päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä jo ennen esi- ja 
perusopetuksen alkamista tai niiden aikana eikä silloin tarvita pedagogista selvitystä. 
Muuten tehostetun tuen edellytyksenä on aina oppilaasta tehty pedagoginen selvitys (liite 
7). Pedagogisesta selvityksestä vastaavat luokanopettaja tai -ohjaaja ja erityisopettaja.  
Jos oppilaan tuen tarve liittyy yksittäisiin oppiaineisiin, osallistuu kyseisen aineen opettaja 
pedagogisen selvityksen tekemiseen, ja luokanopettaja tai luokanohjaaja tukee tätä työtä 
omalla oppilaantuntemuksellaan.  Huoltajilla tulee olla aina tieto pedagogisen selvityksen 
tekemisestä. Huoltajat ja oppilas osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan selvityksen 
tekemiseen.  

Pedagogisen selvityksen lisäksi oppilaalle voidaan tehdä huoltajien luvalla psykologisia tai 
lääketieteellisiä tutkimuksia, joita hyödynnetään päätöksenteossa. Pedagoginen selvitys 
käsitellään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa oppilashuoltoryhmässä, jossa on  
riittävä moniammatillinen asiantuntemus. Oppilashuoltoryhmä tekee päätöksen tehostetun 
tuen jatkumisesta tai tekee päätösesityksen erityisen tuen järjestämisestä. Päätöksen 
erityisestä tuesta tekee rehtori.  

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, liite 8 a tai b). Erityisen tuen päätös 
tarkistetaan vähintään toisen ja kuudennen luokan lopussa. Kuudennen luokan 
loppupuolella tapahtuvassa tarkistamisessa pyritään ennakoimaan yläluokille siirtyminen ja 
oppimisympäristön muutoksen mahdollinen vaikutus oppimiseen ja koulunkäyntiin. 
Tarkistamista varten on tehtävä uusi pedagoginen selvitys, jonka pohjalta 
oppilashuoltoryhmässä tehdään esitys erityisen tuen jatkumisesta tai oppilaan 
palaamisesta tehostetun tuen pariin.  
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4.4  Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa  

       opetussuunnitelmassa 
 
Tampereen normaalikoulun opetussuunnitelma oppimisen ja koulunkäynnin tuen osalta on 
laadittu opetussuunnitelman perusteiden muuttamista ja täydentämistä koskevien ohjeiden 
mukaan (DNRO 50/01172010). 

 

4.5  Yksilölliset suunnitelmat 

 
4.5.1 Oppimissuunnitelma 

Oppimissuunnitelman laadintaan ja vastuihin liittyvät asiat on selvitetty yleisen tuen ja 
tehostetun tuen kohdalla (luvut 4.1 ja 4.2). Tehostetun tuen vaiheessa oppimissuunnitelma 
on pakollinen. Oppimissuunnitelmalomake on tämän opetussuunnitelman liitteenä (liite 6). 
Yleisen ja tehostetun tuen vaiheessa käytetään samaa lomaketta, johon merkitään tuen 
taso.   

Oppimissuunnitelmalomakkeessa kuvataan oppilaan tavoitteet, tuen tarve, erityistarpeet 
sekä suunnitellut tukitoimet. Tavoitteet pyritään kuvaamaan konkreettisesti ja riittävän 
yksityiskohtaisesti, jotta niiden toteutumista voidaan arvioida mahdollisimman 
yksiselitteisesti. Suunnitelmassa tulee mainita oppilaan vahvuudet, joita pyritään 
hyödyntämään tukitoimissa. Kodin vastuualueista ja tuesta sovitaan huoltajien kanssa. 
Oppimissuunnitelmaan merkitään seurannan vastuuhenkilö. Suunnitelmassa voi olla 
lisäksi tiedot valinnaisaineista ja muita huomioitavia asioita. Oppimissuunnitelma on 
erityisen tärkeä nivelvaiheessa, esimerkiksi oppilaan siirtyessä eri kouluun tai toiselle 
opettajalle. Tällöin luokanopettaja tai -ohjaaja huolehtii siitä, että opetuksen järjestämisen 
kannalta välttämätön tieto siirtyy vastaanottavalle taholle.   

Oppimissuunnitelma on tehtävä myös siinä tapauksessa, että oppilas etenee jossakin 
oppiaineessa tai oppiaineissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-
ohjelmansa mukaisesti tai hänellä katsotaan olevan oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin. 
Näissä tapauksissa oppimissuunnitelmalomakkeessa viitataan rehtorin tekemään 
hallintopäätökseen, jonka perusteella oppimissuunnitelma laaditaan.  

 

4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, on laadittava henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS (liite 8 a tai b), joka on pedagoginen 
asiakirja. 

HOJKSin teosta vastaa luokanopettaja tai luokanohjaaja yhteistyössä laaja-alaisen 
erityisopettajan kanssa. HOJKSin laadintaan osallistuvat aineenopettajat oman 
oppiaineensa osalta. HOJKSin laadinnassa ovat aina mukana oppilaan huoltajat ja 
oppilas, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittaessa laadintaan voivat osallistua myös 
oppilaan kuntoutuksesta tai hoidosta vastaavat henkilöt. 
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HOJKSin laadinnassa hyödynnetään tehostetun tuen vaiheen oppimissuunnitelmaa, 
pedagogista selvitystä sekä mahdollista kuntoutumissuunnitelmaa. 

HOJKS sisältää oppilaan paitsi pitkän aikavälin tavoitteet niin myös tavoitteet, joihin 
pyritään seuraavaan tarkistuspäivään mennessä.  Tavoitteet kuvataan konkreettisesti ja 
yksityiskohtaisesti, jotta niiden saavuttamista voidaan arvioida mahdollisimman 
yksiselitteisesti. Opettaja voi tehdä HOJKS-lomakkeeseen merkintöjä oppimisen 
edistymisestä, käytetyistä opetusjärjestelyistä ja muista työskentelyyn ja oppimiseen 
liittyvistä havainnoista siten, että ne ovat hyödyksi suunnitelmaa arvioitaessa ja uutta 
suunnitelmaa laadittaessa. 

Oppilaan edistymisen seurannasta vastaava henkilö nimetään HOJKSiin. Suunnitelma 
tulee tarkistaa aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa, 
vähintään kerran lukuvuodessa, yhteistyössä huoltajan kanssa. Seurantapalaverin 
päivämäärä, osallistujat ja maininta/arvio tavoitteiden saavuttamisesta sekä arvio 
HOJKSiin kirjattujen opetusjärjestelyjen, toimintatapojen ja tukitoiminen sopivuudesta ja 
riittävyydestä merkitään HOJKS-lomakkeen loppuun.   

Seurantapalaverin yhteydessä sovitaan tulevista tavoitteista ja toimintatavoista. Jos käy 
ilmeiseksi, että oppilas voi siirtyä tehostetun tuen pariin, tehdään uusi pedagoginen 
selvitys ja viedään asia oppilashuoltoryhmään, joka tekee selvityksen perusteella 
ehdotuksen erityisen tuen päätöksen purkamisesta. Päätöksen tekee rehtori. 

HOJKSissa ennakoidaan hyvissä ajoin oppilaan mahdolliset siirtymiset uuteen ryhmään tai 
kouluun.  
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5. luku  OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT 

 
5.1  Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki 
 

5.1.1  Tukiopetus 

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, joka perustuu yksilöllisiin tehtäviin, ajankäyttöön ja 
ohjaukseen.  Tukiopetus aloitetaan, kun oppilas on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan 
tai muuten tarvitsee lyhytaikaista apua. Antamalla ns. ennakoivaa tukiopetusta voidaan 
ennalta ehkäistä oppimisvaikeuksia. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet 
on havaittu.  Tukiopetusta järjestetään tarpeen ja resurssien mukaan joko oppituntien 
aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetus järjestetään yhteisymmärryksessä oppilaan 
huoltajien kanssa ja heille annetaan tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta 
antaa pääsääntöisesti kyseisen aineen opettaja.  

 

5.1.2  Osa-aikainen erityisopetus 

Koulumme osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä oppimis- ja 
sopeutumisvaikeuksia ja etsiä keinoja vaikeuksissa olevien oppilaiden auttamiseksi 
yhteistyössä huoltajien, oppilasta opettavien opettajien ja oppilashuollon henkilöstön ja 
muiden asiantuntijoiden kanssa. Osa-aikainen erityisopetus tukee oppimisprosessia 
tavoitteena, että oppija selviää opiskelusta omassa perusopetusryhmässään. Tukea 
annetaan yksilö-, ryhmä- ja samanaikaisopetuksena, ja opetus voi olla jaksottaista tai 
pitkäkestoista. Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada kaikki koulun oppilaat osana 
yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. 

Erityisopetuksen käytänteistä tiedotetaan huoltajille vanhempainilloissa ja 
koulutiedotteissa. Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä oppilaan oppimisen ja muun 
kehittymisen tukemiseksi. Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjatusta osa-aikaisesta 
erityisopetuksesta keskustellaan aina huoltajan kanssa. Yhteyden huoltajaan ottaa 
luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja. 

Koulumme osa-aikaisella erityisopetuksella autetaan oppilaita, joilla on puhe-, lukemis-, 
kirjoittamis-, matematiikan ja/tai muita oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Luokilla 7-9 osa-
aikainen erityisopetus painottuu kieliin ja matematiikkaan sekä oppimistaitoihin. Oppilaan 
oppimis- ja sopeutumisvalmiudet kartoitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jotta tukitoimenpiteet voidaan aloittaa heti perustaitojen harjoitteluvaiheessa. Erityisesti 
koulun aloitusvaiheessa osa-aikainen erityisopetus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. 
Perusta opiskelutaitojen hallintaan luodaan alkuopetuksen aikana, ja erityisopetus tukee 
painotetusti opiskelua ensimmäisten kouluvuosien aikana. Myös myöhempinä 
kouluvuosina ilmenevä oppimisen ja muun tuen tarve pyritään tunnistamaan 
mahdollisimman varhain. Tuen tarpeen havainnointi kuuluu jokaisen opettajan työhön 
kaikissa opetustilanteissa. Tuen tarpeen arvioinnissa erityisopettaja toimii muiden 
opettajien tukena. Huoltajat pyritään saamaan yhteistyöhön oppilaan tukemiseksi ja 
kannustamiseksi.  
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Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeisiä alueita ovat: 

Lukeminen ja kirjoittaminen  

Lukuvuosittain pidettävät diagnostiset testit ja muut havainnot seulovat oppilaat, joilla on 
vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimisessa.  Näille oppilaille pyritään 
tarjoamaan lukiopetusta. Lukiopetuksen alussa kartoitetaan oppilaan lukivalmiudet. Joskus 
kartoitukseen tarvitaan muiden ammattiryhmien, kuten psykologin tai lääkärin apua.  

Lukiopetuksen keskeisiä sisältöjä ovat lukemaan oppimisen alkuvaiheessa erityisesti 
äänne–kirjain -vastaavuuden oppiminen, äänteiden yhdistäminen tavuiksi, sanojen 
kokoaminen tavuista, tavurajan hahmottaminen, sanojen ja lauseiden ymmärtäminen sekä 
lukuharrastuksen herättäminen. Kirjoittamisen oppimisen alkutaipaleella kiinnitetään 
huomiota vastaavasti kuullun hahmottamiseen, tavu ja äänne -erotteluun, äänteen 
muuttamiseen kirjaimeksi, sanojen ja lyhyiden lauseiden kirjoittamiseen sekä 
kiinnostuksen virittämiseen kirjoittamista ja kirjoitettua kieltä kohtaan. 

Ylemmillä luokilla lukiopetus pyrkii tukemaan oppilaan vahvuuksia ja harjaannuttamaan 
edelleen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Lukemisen sujuvoittamiseksi pyritään 
löytämään motivoivia lukutehtäviä ja korostetaan säännöllisen lukemisen merkitystä 
lukutaidon parantamisessa. Luetun ymmärtämistä tuetaan harjoittelemalla strategioita, 
joita oppilaan on tarkoitus vähitellen oppia soveltamaan itsenäisesti. Useimmiten 
lukemisen ja kirjoittamisen opettelu tapahtuu samaan aikaan.  Sanojen oikeinkirjoituksesta 
edetään pidempiin teksteihin ja eri tekstilajeihin. 

Lukitaitojen harjaannuttaminen on pitkäjänteistä luokanopettajan, aineenopettajan ja 
erityisopettajan yhteistyötä. Yhteistyöhön oppilaan tukemiseksi ja kannustamiseksi 
pyritään saamaan myös huoltajat. Erityisesti kiinnitetään huomiota oppilaan luku- ja 
kirjoittamishalun syntymiseen ja säilymiseen. Lukivaikeudet otetaan huomioon eri 
oppiaineissa esimerkiksi eriyttävin materiaalein ja antamalla oppilaalle vaihtoehtoisia 
tapoja kirjallisten tehtävien suorittamiseen. Oppilaan koejärjestelyjä voidaan eriyttää ajan, 
paikan, materiaalin ja vastaustavan mukaan.  

 

Matematiikka 

Matematiikan oppimisvaikeudet pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa, jolloin 
korjaavan opetuksen mahdollisuudet auttaa ovat paremmat. Matematiikan oppimisen 
vaikeudet kasaantuvat helposti, jos matematiikan perustaidot jäävät puutteellisiksi.  Osa-
aikaisessa erityisopetuksessa painotetaan perustaitoja ennen kuin sisällöissä edetään 
oppilaan vuosiluokan varsinaisiin oppisisältöihin. 

Matematiikan erityisopetuksessa keskitytään laskemisen taitoihin, sujuviin aritmeettisiin 
perustaitoihin ja matemaattisten suhteiden ymmärtämiseen. Laskemisen taitoihin kuuluvat 
lukusanan, lukumäärän ja numeron vastaavuuden ymmärtäminen, lukujonotaidot sekä 
lukumäärän laskeminen. Matemaattisten suhteiden ymmärtämiseksi oppilaan on opittava 
edellä esitettyjen taitojen lisäksi useita erilaisia puhuttua ja kirjoitettua lukujärjestelmää 
koskevia sääntöjä ja periaatteita. Matematiikan erityisopetuksessa painottuvat 
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peruslaskutoimitukset, joiden oppimista voidaan tukea erilaisilla laskustrategioilla ja 
konkreettisilla materiaaleilla. 

 
Samanaikaisopetus 

Oppilaan tai oppilasryhmän tukeminen voi tapahtua kaikissa oppiaineissa 
perusopetusryhmässä siten, että opetustilanteessa on läsnä kaksi opettajaa. Opettajat 
sopivat tavoitteista, tehtävistä, työnjaosta ja oppilaiden joustavasta ryhmittelystä sekä 
arvioinnista. Samanaikaisopetuksella voidaan tukea oppilasta yksilöllisesti sekä hyödyntää 
vertaisoppimista ja yhteisöllisyyttä. 

 

Puheopetus 

Koulutulokkaille suoritettujen arviointien yhteydessä havaitaan ne oppilaat, jotka tarvitsevat 
puheopetusta ja/tai muuta kielellistä kuntoutusta. Erityisopettaja selvittää tarkemmin 
näiden oppilaiden äännevirheiden ja äänihäiriöiden laadun. Jos poikkeavuutta ilmenee 
paljon, ohjataan oppilas koululääkärin kautta jatkotutkimuksiin. 

Koulun puheopetus painottuu ensimmäiselle luokalle, keskittyen yleisimpiin äännevirheisiin 
(r ja s). Puheopetusta tarvitseville ensimmäisen luokan oppilaille tarjotaan noin lukukauden 
mittainen puheopetusjakso. Viikoittaisten puheopetustuokioiden aikana pyritään löytämään 
kunkin oppilaan oppimisen kannalta tuloksekkain lähestymistapa puuttuvan tai virheellisen 
äänteen oppimiseksi. Puheopetustuokioilta oppilas saa kotiin harjoitteluohjeet. Huoltajia 
pyydetään sitoutumaan päivittäiseen harjoitteluun.  Erityisesti uuden äänteen 
yleistämisvaiheessa on myös oppilaan luokanopettajan tuki ja kannustus tarpeen.   

 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukeminen 

Maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on oikeus S2-opetukseen, jos suomen kielen taito ei 
ole riittävä äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän suorittamiseen. Oppilaat saattavat tarvita 
osa-aikaista erityisopetusta lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseksi ja sujuvoittamiseksi. 
Apua saatetaan tarvita puutteellisen suomen kielen osaamisen takia myös muiden 
oppiaineiden opiskelussa. Tällöin osa-aikainen erityisopetus yhteistyössä opettajien, 
huoltajien ja oppilashuollon kanssa voi tukea oppilaan koulukäyntiä, kasvua ja kehitystä 
kokonaisvaltaisesti. Myös arviointijärjestelyitä voidaan eriyttää. Maahanmuuttajataustaiset 
oppilaat pyritään ohjaamaan oman kielen oppitunneille yhteistyössä Tampereen 
kaupungin kanssa.  

 

Läksytuki 

Läksyparkissa tarjotaan oppilaalle mahdollisuus tehdä saamiaan kotitehtäviä aikuisen 
läsnä ollessa. Toiminnalla on tarkoitus tukea oppilasta tunnilla käsiteltyjen asioiden 
kertaamisessa ja esimerkiksi kokeisiin valmistautumisessa. Myös unohtuneita ja 
laiminlyötyjä tehtäviä voi opettajan lähettämänä tulla tekemään läksyparkkiin. Läksytuesta 
tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. 
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5.1.3 Erityisopetus 

Erityisopetus ja muu oppilaan tarvitsema tuki muodostavat yhdessä erityisen tuen.  
Opetuksesta ja muusta tuesta laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS), jossa määritetään erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät keskeiset 
asiat. Erityisopetus tapahtuu oppilaan yksilöllisenä ohjauksena, johon kuuluu mahdollisesti 
myös opetuksen yksilöllistäminen, jos erityisen tuen päätöksessä niin määrätään. Opetus 
tapahtuu pääsääntöisesti osana oppilaan oman luokan toimintaa, mutta oppilaan 
HOJKSiin voi kuulua suunnitelma osa-aikaisesta erityisopetuksesta. Jos oppilaan 
oppiminen vaatii integroitumista osittain tai kokonaan erityisluokkaan, hänelle pyritään 
löytämään sopiva erityisopetuksen ryhmä yhteistyössä Tampereen kaupungin 
kouluviranomaisten kanssa. 

Tampereen normaalikoulussa annettava erityisopetus on aina luokanopettajan ja/tai 
aineenopettajan, laaja-alaisen erityisopettajan, huoltajan ja oppilaan yhteistyönä 
suunnittelema kokonaisuus, jonka tarkempi työnjako määräytyy tapauskohtaisesti.  
Yhteistyötä tehdään myös koulun ulkopuolisten oppilasta kuntouttavien tahojen kanssa. 
Työnjako kirjataan HOJKSiin. 

 

5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään pedagogisen selvityksen pohjalta tehdyssä 
erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee kyseisen oppiaineen 
tavoitetason määrittelemistä oppilaan omien edellytysten mukaisiksi. Yksilöllistäminen voi 
koskea yhtä tai useampaa oppiainetta.  Tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat kirjataan 
HOJKSiin. 

Jos yksilöllistäminen ei toimi, voi toissijaisena vaihtoehtona olla oppimäärästä 
vapauttaminen. Tähän tulee kuitenkin aina olla erityisen painavat syyt. Esityksen 
opetuksesta vapauttamisesta tekee oppilashuoltoryhmä. Päätöksen oppimäärästä 
vapauttamisesta tekee rehtori. 

 

5.1.5 Pidennetty oppivelvollisuus 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opiskelun tavoitteista, sisällöistä 
ja tuesta sovitaan HOJKSissa. Pidennetyn oppivelvollisuuden pariin kuuluville oppilaille on 
tehty opetuksen henkilökohtaista järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetusvuoden 
aikana, joten siirtymävaihe esiopetuksesta kouluun tapahtuu tiiviissä yhteistyössä 
esiopetuksesta vastaavan tahon, koulun ja huoltajan kesken. Siirtymäsuunnitelma tulisi 
laatia hyvissä ajoin ennen ensimmäistä luokkaa. Siirtymävaiheessa on tärkeä kuulla 
huoltajaa sekä oppilaan siihenastisesta oppimisesta, kuntoutuksesta ja tukitoimista 
vastaavia tahoja, jotta voidaan arvioida koulunkäynnin onnistumisen kannalta riittävä tuki. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden pariin kuuluva oppilas sijoitetaan koulussamme luokalle, 
jonka oppisisältöjen mukaan hän pääasiassa opiskelee. Oppilaan mahdolliset 
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oppiaineiden yksilöllistämiset tai opetuksesta vapauttaminen sekä osa-aikaisen 
erityisopetuksen tarve huomioidaan laadittaessa HOJKSia.  

 

5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu 

Tampereen normaalikoulussa ei ole toiminta-alueittain tapahtuvaa opetusta.  

 

5.2  Ohjauksellinen ja muu tuki 
 

5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Kodin ja kulun yhteistyössä on perustana molempien osapuolten keskinäinen kunnioitus ja 
luottamus. Huoltajilla on päävastuu lapsen kehityksestä, hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. 
Koulun ensisijainen tehtävä on opetuksen antaminen. Opettajat tuovat yhteistyöhön 
asiantuntemuksensa opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisina. Huoltajilla ja opettajilla on 
mahdollisuus ja oikeus käsitellä opetukseen ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä 
moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. 

Perusopetuksessa olevien oppilaiden huoltajilla on oikeus saada tietoa lastensa 
koulumenestyksestä sekä hyvinvointia vaarantavista tekijöistä. Kodin ja koulun välisen 
yhteistyön ensisijainen tavoite on oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen. Säännöllisellä 
yhteistyöllä pyritään muun muassa estämään luvattomat poissaolot, epäsäännöllinen 
opiskelu ja mahdollinen syrjäytyminen. Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan 
huoltajalle. Koulumme poissaolokäytänteet löytyvät luvusta 5.4.1. 

Oppilaan opetuksesta vastaava opettaja antaa huoltajille tietoa opetussuunnitelmasta, 
opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen 
saannin mahdollisuuksista. Huoltajille kerrotaan mahdollisuudesta osallistua kodin ja 
koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistämiseen. Huoltajien kanssa sovitaan kodin ja koulun välisen tiedonkulun tavoista. 
Yleinen tiedottaminen tapahtuu muun muassa koulutiedotteiden, koulun kotisivujen, 
vanhempainiltojen ja keskustelujen kautta. Kouluyhteisön yhteystiedot, toimintamallit 
esimerkiksi ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa, opetussuunnitelma ja 
järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla.  

Koulun vanhempainillat tarjoavat mahdollisuuden opettajien ja huoltajien kasvatuksellisille 
keskusteluille. Yhteisistä kasvatustavoitteista ja pelisäännöistä sopiminen tukee huoltajia 
ja opettajia heidän kasvatustehtävässään. Oppilaan kehitystä seurataan koulussa paitsi 
oppimistulosten myös muun kehityksen kannalta. Vähintään kerran lukuvuodessa 
tarjotaan huoltajille ja oppilaalle mahdollisuus tulla keskustelemaan oppilaan kasvuun ja 
oppimiseen liittyvistä asioista. Tavoitteena on luoda oppilaan oppimista tukeva yhteinen 
näkemys. 

Normaalikoulun vanhempainyhdistyksen toiminta on luontevaa kodin ja koulun yhteistyötä. 
Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on oppilaiden opiskelumahdollisuuksien 
edistäminen ja heidän harrastuksiensa tukeminen, kodin ja koulun välisen yhteistyön 
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kehittäminen sekä kouluyhteisön ja kotien yhteishengen luominen. Yhdistyksen jäseniksi 
voivat liittyä koulun oppilaan vanhemmat tai muut huoltajat.  
 
Huoltajat voivat osallistua koulun arkeen muun muassa erilaisina teemapäivinä ja 
leirikouluissa sekä kehittää koulun toimintaa vastaamalla koulun arviointikyselyihin. 
Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan opetusta.  
 
Opettajakunta arvioi vuosittain toteutunutta kodin ja koulun yhteistyötä ja siitä saamaansa 
palautetta sekä suunnittelee seuraavan lukuvuoden yhteistyötä. Myös koulumme 
johtokunnan tehtäviin kuuluu kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen. 
 
Kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvan oppilaan huoltajien ja koulun yhteistyöhön 
kiinnitetään erityistä huomiota. Tiivis ja säännöllinen yhteistyö lisää luottamuksen 
ilmapiiriä. Keskusteluihin hankitaan tarvittaessa tulkki. 

 
  

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksen tavoitteena 
on edistää opiskelua, auttaa oppilasta kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja 
oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. 
Ohjauksen tehtävänä on myös vahvistaa oppilaan vastuunottoa ja yhteistyötaitoja sekä 
kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia valintoja perusopetuksen aikana ja 
sen jälkeen. Ohjaus osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa.  

Oppilaiden ohjaus jatkuu yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan.  Jatkuvuus taataan siten, 
että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat ja muu ammattihenkilöstö toimivat 
yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Tampereen 
normaalikoulussa pyritään joustavaan yhteistyöhön oppilaan esiopetuksen järjestäjän 
kanssa. Kuudesluokkalaisten kanssa tutustutaan keväisin ylempien luokkien toimintaan ja 
tiloihin. 

Oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella perusopetuksen 
työtavoista, valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle, 
opinnoille ja tulevaisuudelle. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että 
maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän huoltajansa perehdytetään 
koulujärjestelmään, tukimahdollisuuksiin ja jatko-opintovaihtoehtoihin. Tarvittaessa 
käytetään tulkkipalveluita apuna. 

 

Ohjaus esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa 

Esi- ja perusopetuksen välinen yhteistyö luo pohjan yhtenäiselle perusopetukselle. 
Tampereen normaalikoulu pyrkii tekemään yhteistyötä alueella toimivien esiopetusryhmien 
kanssa. 

Nivelvaiheessa esioppilaiden vanhemmille järjestetään vanhempainilta, jossa on mukana 
koulun edustaja. Oppilaille järjestetään tutustuminen kouluun. Oppilaan oppimisen 
kannalta välttämättömien tietojen siirrosta ja mahdollisesta tuen tarpeen suunnittelusta 
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huolehditaan huoltajien, esikoulun henkilöstön ja koulun oppilashuollon yhteistyönä. 
Koulupsykologi, koululääkäri tai lasta kuntouttavat tahot voivat tarvittaessa osallistua 
lapsen tuen järjestämiseen esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheessa. 

 

Ohjaus vuosiluokilla 1- 6 

Koulu antaa oppilaille ja heidän huoltajilleen tietoa perusopetuksen työtavoista, 
valintamahdollisuuksista sekä niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. 
Tietoa annetaan koulutiedotteiden ja koulun kotisivujen välityksellä sekä 
vanhempainilloissa ja vanhempaintapaamisissa. Oppilaanohjauksen tavoitteena on 
edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä, tukea hänen sosiaalista kasvuaan ja 
yhteistyötaitojaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. Oppilasta ohjataan 
suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin, käyttämään monipuolisia työtapoja ja 
hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Oppilasta ohjataan hänen tehdessään 
ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa.  

Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksesta vastaavat luokanopettaja ja muut oppilasta 
opettavat opettajat.  

 

Ohjaus siirryttäessä seitsemännelle luokalle 

Ennen siirtymistä seitsemännelle luokalle järjestetään kuudennen luokan oppilaiden 
huoltajille tiedotustilaisuus, josta vastaavat rehtori ja opinto-ohjaaja. 

Luokat muodostetaan yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Opetuksen 
järjestämisen kannalta tärkeiden tietojen saamiseksi 7-9 -luokkien oppilashuoltoryhmä on 
yhteydessä luokanopettajiin ja siirtyvien oppilaiden erityisopettajiin. Yksittäisen oppilaan 
tiedonsiirtopalaveriin osallistuvat oppilaan luokanopettaja, huoltaja, mahdolliset oppilaan 
kuntoutustahot sekä 1-9 -luokkien oppilashuollon tarkoituksenmukaiset edustajat. 
Tarvittavat tiedot välitetään luokanohjaajille ja aineenopettajille.  

Opinto-ohjaaja ja kuraattori perehdyttävät oppilaat 7-9 luokkien opiskeluun vierailemalla 
tukioppilaiden kanssa alakouluissa ja järjestämällä oppilaille yläkoululla tutustumispäivän. 
Tällöin oppilaat tutustuvat uuteen opiskeluympäristöönsä ja -ryhmäänsä. Kuraattori ja 
luokanohjaajat järjestävät seitsemännen luokan alkaessa ryhmäytymispäivän, 
mahdollisesti yhdessä nuorisotoimen kanssa. Huoltajille järjestetään vanhempainilta, johon 
osallistuvat luokanohjaajat, aineenopettajat  sekä oppilashuollon työntekijät. 

 

Ohjaus vuosiluokilla 7–9  

Luokanohjaaja perehdyttää oppilaat koulun käytänteisiin ja seuraa luokkansa oppilaiden 
koulunkäyntiä, opiskelun sujumista ja pitää yhteyttä huoltajiin. Hän myös tiedottaa 
luokallensa järjestyssäännöistä ja ajankohtaisista koulupäivän kulkuun liittyvistä asioista. 
Luokanohjaaja osallistuu oman luokkansa vanhempainiltoihin sekä vastaa 
kehityskeskusteluista ja oppimissuunnitelmien laatimisesta. Luokanohjaaja huolehtii 
yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
ohjauksesta.  
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Aineenopettajat ohjaavat oppilaat oman aineensa opiskeluun, selvittävät sen 
arviointiperusteet oppilaille, seuraavat oppilaitten opintomenestystä ja tiedottavat siitä 
luokanohjaajille ja huoltajille sekä tuen tarpeen ilmetessä erityisopettajalle. Aineenopettajat 
osallistuvat oman aineensa oppimissuunnitelmien ja HOJKS:n laatimiseen. 

Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaita opiskelutaidoissa, itsetuntemuksessa sekä uranvalinnassa. 
Hän antaa oppilaille ohjausta valinnaisaineiden valinnassa ja vastaa vanhempainiltojen 
järjestämisestä yhdessä rehtorin, luokanohjaajien ja muun oppilashuoltoryhmän kanssa. 
Opinto-ohjaaja tiedottaa oppilaille, huoltajille ja opettajille opinpolulla etenemiseen 
liittyvistä asioista. Opinto-ohjaaja selvittää oppilaille ja huoltajille opiskelumenestyksen ja 
yksilöllistettyjen opinto-ohjelmien vaikutuksen jatko-opintoihin. Työelämään tutustuminen 
järjestetään toteuttamalla monipuolisia yhteistyömuotoja eri työelämän edustajien kanssa 
sekä työelämään tutustumisjaksolla (TET). Eri aineiden ja aihekokonaisuuksien 
opetuksessa liitetään opiskelun tuottamat tiedot ja taidot työelämän mahdollisuuksiin ja 
vaatimuksiin. 

Erityisopettaja suunnittelee ja seuraa tukea tarvitsevien oppilaiden opintoja yhdessä 
aineenopettajan, luokanohjaajan ja huoltajan kanssa sekä tiedottaa huoltajille koulun tuen 
mahdollisuuksista. Tarvittaessa erityisopettaja on mukana suunnittelemassa oppilaille 
joustavia opetusjärjestelyjä. 

Kuraattori ja koulupsykologi auttavat opintoihin liittyvissä sosiaalisissa ja 
mielenterveydellisissä asioissa apua tarvitsevia oppilaita. He toimivat yhteistyössä muun 
oppilashuollon henkilöstön, opettajien ja sosiaalitoimen kanssa. 

 

Ohjaus opintojen päättövaiheessa ja siirryttäessä toiselle asteelle 

Opinto-ohjaaja ohjaa ja tiedottaa oppilaita sekä huoltajia jatko-opintomahdollisuuksista ja 
yhteisvalinnasta. Ohjaus tapahtuu luokkatuntien, henkilökohtaisen ohjauksen, 
pienryhmäohjauksen, työelämään tutustumisen ja toisen asteen koulutukseen 
tutustumisen keinoin. Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaita löytämään kiinnostustensa ja 
kykyjensä mukaiset jatko-opintovaihtoehdot. Hän myös selvittää oppilaille ja huoltajille 
päättöarvioinnin vaikutuksen jatko-opintoihin pääsemiseen sekä opiskelumenestyksen ja 
yksilöllistettyjen opinto-ohjelmien vaikutuksen jatko-opintoihin. Terveydenhoitaja vastaa 
terveydellisten tekijöiden selvittämisestä ammatinvalinnassa.  

Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten, yhteisvalintaviranomaisten 
ja työelämän kanssa. Yhteisvalinnan jälkeen opinto-ohjaaja tarjoaa oppilaille 
mahdollisuuden jälkiohjaukseen. 

Tukea saaneita oppilaita ja heidän huoltajiaan ohjataan siirtämään tiedot oppilaan 
saamasta ja tarvitsemasta tuesta (esimerkiksi oppimissuunnitelma ja HOJKS) toisen 
asteen oppilaitokseen. 

 

Ohjaus tuen eri tasoilla 

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 
opiskelussa ja siten ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Ohjaus 
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liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan 
arviointipalautteeseen. 

Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota arvioidaan oppilaan yleisen 
tuen aikana saaman ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan tarpeita vastaavasti. 
Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös 
oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään oppilaan 
opiskelutavoissa ja -taidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen 
tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota lisääviin toimintatapoihin ja 
opiskelun sisältöihin. 

Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä arvioidaan tehostetun tuen 
aikana annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilölliseen ja 
ryhmässä tapahtuvaan ohjaukseen jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle 
laadittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. 

Päättövaiheen ohjauksessa on tärkeä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-
opintomahdollisuuksia ja selvittää oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen. Ohjauksellista 
tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä 
hyödynnetään myös oppilashuollon palveluista vastaavan henkilöstön ja oppilasta 
mahdollisesti avustavan muun henkilöstön asiantuntemusta. 

 

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 

Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. 
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja 
koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. 

Oppilas voi tarvita apua esimerkiksi kuulo-, näkö- tai liikuntavamman tai kielellisen 
erityisvaikeuden takia. Apukeinoja voivat olla esim. kuvat, tukiviittomat, erilaiset 
kommunikointia tai liikkumista helpottavat laitteet ja välineet sekä opiskelutulkin 
järjestäminen. Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin 
tuen eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa asiantuntijoita.  

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää rehtori.  Oppilaan tulkitsemis- 
ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan opettajien ja 
oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia tietoja ja 
koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.  

Avustajan tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. 
Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista.  

 

5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta 

Koulun kerhotoiminta 

Koulun kerhotoiminta tukee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti oppilaiden sosiaalista 
kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää 
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myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaille mahdollisuus muuhunkin kuin 
tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Koulun 
kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista. Koulun isommat oppilaat voivat olla mukana 
pienempien oppilaiden kerhotoiminnassa esimerkiksi apuohjaajina. 

Kerhotoimintaa järjestetään resurssien sekä oppilaiden tarpeiden ja toivomusten mukaan. 
Kerhotarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Toiminnasta tiedotetaan oppilaille jaettavilla 
tiedotteilla. 

Kirjasto 

Koululla toimii oppilaskirjasto. Kirjasto on avoinna oppituntien aikana. Oppilaat käyvät 
kirjastossa opettajan ohjeiden mukaisesti. Koulussamme kannustetaan oppilaita 
lukemiseen sekä aktiiviseen tiedonhankintaan ja käsittelyyn.  

Koulu hyödyntää lisäksi kaupungin kirjasto- ja oppimateriaalipalveluja. 

 

5.3  Joustavan perusopetuksen toiminta 

Tampereen normaalikoulussa joustavan perusopetuksen muotoja toteutetaan tarvittaessa 
osana tehostettua tukea. Tällöin opetuksessa painottuvat koulun ulkopuoliset 
oppimisympäristöt ja kokemuksellisuus. Oppilaalle voidaan järjestää esimerkiksi 
ylimääräisiä työpaikkaopiskelujaksoja tai tietyn oppiaineen sisältöihin paneudutaan 
työpajoissa.  

Joustaviin opetusjärjestelyihin liittyy vahva oppilaanohjaus, ja koulupolun jatkon 
suunnittelu korostuu. Joustavia opetusjärjestelyjä suunnittelevat opinto-ohjaaja, 
erityisopettaja sekä luokanohjaaja.  
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5.4  Oppilashuolto  

Oppilashuolto edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, kehittää välittämisen ja 
myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä pyrkii varmistamaan kaikille 
tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. 
Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, edistää mielenterveyttä, 
ehkäistä syrjäytymistä ja ylläpitää työyhteisön hyvinvointia. 
 

Koulussa hyvinvointi perustuu oppilaan ja opettajan väliseen aitoon vuorovaikutukseen 
sekä kouluyhteisön myönteiseen ilmapiiriin ja toisista välittämiseen. Yhteisöllisyys tukee 
oppimista, kasvua ja kehittymistä ja lapsen hyvän toteutumista.  
 

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilaasta 
huolehtiminen edellyttää koulun kaikkien aikuisten keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä. 
Työtä tehdään yhdessä oppilaiden sekä heidän huoltajiensa kanssa luottamuksellisesti, 
toista kunnioittaen ja tukien.  Yhteistyön lähtökohtana on lapsen etu ja avoin vuorovaikutus 
kodin ja koulun välillä sekä tarkoituksenmukainen tiedottaminen ajankohtaisista asioista. 
Oppilashuoltoa esitellään 1. ja 7. luokalle tulevien oppilaiden huoltajille vanhempainillassa.  
 

Oppilashuollon asioista kerrotaan myös luokkakohtaisissa tai koko koulua koskevissa 
yhteisissä vanhempainilloissa. Oppilashuollon käytänteet löytyvät lisäksi joka syksy 
koteihin jaettavasta koulutiedotteesta. Tarvittaessa koteihin lähetetään erillisiä tiedotteita 
ajankohtaisista asioista. Tietoa on löydettävissä myös koulun kotisivuilta.  
 

Oppilashuoltosuunnitelma on liitteessä 3. 

 
 

5.4.1  Monialainen oppilashuollon yhteistyö 
 
 

Oppilashuolto suunnitellaan ja toteutetaan monialaisessa yhteistyössä kaikkien 
kasvatustyöhön osallistuvien sekä oppilashuoltotyöstä vastaavien kesken. Tarvittaessa 
kuullaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Havaitut huolenaiheet otetaan viipymättä käsittelyyn. 

Koulu tarjoaa psykologi- ja kuraattoripalvelut ja Tampereen kaupunki 
kouluterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelut. Vanhemmat osallistetaan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Huoltajia myös tiedotetaan 
tarjottavista palveluista, niiden saatavuudesta ja niihin hakeutumisesta. Oppilashuolto 
muodostaa Tampereen yliopiston normaalikoulussa jatkumon ensimmäisestä luokasta 
lukioon. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. 
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Oppilashuoltoryhmät 

 
Oppilashuollon ohjausryhmä on yhteinen Tampereen kaupungin kanssa. Johtava rehtori 
toimii Tampereen yliopiston normaalikoulun edustajana Tampereen kaupungin 
opiskeluhuollon ohjausryhmän jäsenenä. Tämä takaa yhdenvertaiset palvelut koko 
kaupungin tasolla. 
 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (OHR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorit, 
erityisopettajat, opinto-ohjaajat, psykologi, kuraattori, koululääkäri ja 
kouluterveydenhoitajat. Sitä johtaa Tampereen yliopiston normaalikoulun johtava rehtori. 
Ryhmä voi kokoontua eri kokoonpanoissa ja astekohtaisesti käsiteltävistä asioista 
riippuen.  
 

Käytännön oppilashuoltotyötä koordinoi luokilla 1-6 ryhmä (OKR), joka 
peruskokoonpanossaan muodostuu rehtorista, erityisopettajasta ja 
kouluterveydenhoitajasta. Luokkien 7-9 oppilashuoltoa koordinoivan ryhmän (OKR) 
muodostavat rehtori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja kuraattori. 
Koulupsykologi ja lääkäri osallistuvat kummankin ryhmän toimintaan. Ryhmiä laajennetaan 
tarvittaessa muilla asiantuntijoilla. 
 

Oppilashuoltoryhmä laatii lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelman. Siinä 
painottuu ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö. Tällä tarkoitetaan oppimisvaikeuksia sekä 
terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. 
Yhteisöllisyyttä ja yleistä hyvinvointia ylläpidetään muun muassa vuosittain järjestettävillä 
erilaisilla tapahtumilla, juhlilla ja teemapäivillä, joista muutamiin kutsutaan myös huoltajat. 
Oppimisvaikeuksien ja muiden kasvun esteiden varhaiseksi havaitsemiseksi seurataan 
oppilaiden edistymistä vuosittain kartoituksilla ja diagnostisilla testeillä. Luokkien 1-6 
oppilashuoltoa koordinoiva ryhmä keskustelee kerran lukuvuodessa jokaisen 
ensimmäisen, kolmannen ja kuudennen luokan opettajan kanssa luokan yleisestä 
tilanteesta ja tuen tarpeesta. Luokkien 7-9 oppilashuoltoa koordinoiva ryhmä keskustelee 
lukuvuosittain luokanohjaajan kanssa ryhmän tilanteesta ja tarpeista. Tarpeen vaatiessa 
opettaja voi muulloinkin keskustella luokkansa pedagogisesta tilanteesta oppilashuoltoa 
koordinoivan ryhmän kanssa. Oppilaista pidetään huolta myös kouluterveydenhuoltoon 
kuuluvilla tarkastuksilla. Luokkien 7-9 oppilaat voivat hakeutua keskustelemaan kuraattorin 
kanssa oma-aloitteisesti.  
 

Opettaja voi konsultoida oppilashuollon koordinaatioryhmää pohtiessaan sopivaa 
etenemistapaa kohdattuaan ongelmatilanteen yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän 
kanssa. Jos opettajan, oppilaan ja perheen välinen asian käsittely ei pelkästään riitä, tulee 
opettajan tuoda asia monialaisen asiantuntijaryhmän käsiteltäväksi. Tällöin asian 
käsittelystä tiedotetaan huoltajaa. 
 

Asiantuntijaryhmän yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen ja palveluiden 
järjestämiseksi kokoaa opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle 
asia työtehtävien perusteella kuuluu tai jolla huoli herää. Ryhmän jäsenistä joku nimetään 
vastuuhenkilöksi.  
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Yksittäisen oppilaan asiaa käsiteltäessä voidaan koota monialaiseen asiantuntijaryhmä, 
johon kutsutaan myös oppilas ja hänen huoltajansa. Asian käsittelyyn voivat osallistua vain 
ne, joiden osallistumisesta on sovittu oppilaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa, oppilaan 
ikä ja kehitystaso huomioiden. Yksittäisen oppilaan asian käsittelystä laaditaan 
oppilashuoltokertomus.    
 

Oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia arvioidaan vuosittain kuluneen lukuvuoden 
toiminnan arvioinnin yhteydessä.  Arviointi pohjaa vuosittaiseen työsuunnitelmaan, johon 
osana kuuluu oppilashuollon vuosisuunnitelma.  Tässä yhteydessä hyödynnetään myös 
kouluterveys-, kouluviihtyvyys-, kiusaamis- ja muita kyselyitä sen mukaan, miten niitä on 
toteutettu kyseisenä lukuvuotena. 
 

Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta valvotaan järjestämällä terveydellisten 
olojen tarkastus joka kolmas vuosi.  Tarkastuksen toteuttamisesta huolehtii johtava rehtori. 

 

5.4.2  Yhteisöllinen oppilashuolto 
 

Oppilashuolto ja sen kehittäminen näkyy koulun arjessa päivittäin. Kouluympäristön 
terveys, turvallisuus ja esteettömyys ovat jatkuvan arvioinnin kohteena, samoin 
asianosaisten ja asiantuntijoiden säännöllinen kuuleminen. 

Oppilaiden mielipiteiden ja aloitteiden esille tuomiseksi ja edistämiseksi koulussamme 
toimii  oppilaskunta, johon 3. - 9. luokat valitsevat edustajansa. Oppilaskunnan ohjaajat 
valitaan opettajakunnasta vuosittain. Yhdessä elämisen taitoja harjoitellaan muun muassa 
KiVa Koulu -ohjelmalla. Ohjelmaan kuuluvia oppitunteja pidetään luokanopettajan tunneilla 
tai luokanohjaajan tuokioilla. Lisäksi voidaan järjestää teemapäiviä, jolloin oppilaiden 
osallisuus painottuu. Huoltajia aktivoidaan osallistumaan yhteisölliseen oppilashuoltoon, 
ongelmien ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. 
 

Tukioppilaat ovat tehtävään koulutettuja 8. - 9.-luokkalaisia vertaistukijoita 
alempiluokkalaisille. Oppilaita ohjataan kääntymään tukioppilaiden puoleen mieltä 
askarruttavissa käytännön asioissa esimerkiksi 7. luokan alkaessa. Tukioppilaat välittävät 
tarvittaessa viestin opettajakunnalle tai kuraattorille. Tukioppilaat esittelevät 
kuudesluokkalaisille ylempien luokkien toimintaa ja osallistuvat seitsemäsluokkalaisten 
ryhmäyttämiseen sekä voivat järjestää koko koululle luokka- tai kouluhenkeä kehittäviä 
tapahtumia ja teemapäiviä. Koulukuraattori ohjaa tukioppilastoimintaa.  
 

Koulussamme on turvallisuussuunnitelma, joka sisältää pelastussuunnitelman, 
kriisisuunnitelman, päihdekasvatussuunnitelman ja koulun järjestyssäännöt (liitteet  3.4, 
3.2 ja 3.1). Turvallisuussuunnitelmassa on selvitetty koulun kriisiryhmän kokoonpano ja 
tehtävät, toimintamallit kriisitilanteiden ehkäisyyn, niihin varautumiseen ja toimintaan 
kriisitilanteissa sekä tilanteiden purkamiseen jälkikäteen. Suunnitelmassa on ohjeet 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (liite 3.3). Koulupoliisin 
kanssa tehdään yhteistyötä laillisuuskasvatukseen liittyvissä asioissa. Asianosaisten 
huoltajia tiedotetaan välittömästi kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä sekä koulussa 
että koulumatkalla 
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Pelastussuunnitelman keskeiset sivut onnettomuus- ja kriisitilanteiden varalta on jaettu 
jokaiseen luokkatilaan. Sivuilta löytyvät hätätilanteissa tärkeät puhelinnumerot sekä yleiset 
toimintaohjeet. Tiedottamisesta koulun ulkopuolelle vastaa johtava rehtori tai hänen 
varahenkilönsä. Nopea tiedottaminen koulun sisällä tapahtuu pääsääntöisesti 
keskusradion välityksellä. Keskusradion ulottumattomissa olevia oppilaita ja henkilökuntaa 
tiedotetaan muilla tavoilla. 
 

Järjestyssäännöt ja yksityiskohtaiset toimintaohjeet ovat luettavissa myös lukuvuoden 
alussa koteihin lähetettävässä koulutiedotteessa. Välituntisäännöt ja järjestyssäännöt on 
laadittu erikseen luokille 1-6 ja 7-9. 
 

Eri oppiaineisiin liittyvät turvallisuusohjeet tarkistetaan vuosittain ja niiden noudattamista 
valvotaan. Perusteelliset kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
tarkastukset tehdään kolmen vuoden välein jatkuvan seurannan lisäksi. Koulukuljetuksista, 
tapaturmien ennalta ehkäisystä ja tietoturvallisuudesta ja työelämään tutustumisesta 
annetaan omat tapauskohtaiset turvaohjeensa. 

 

5.4.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 
 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaille annettavia kouluterveydenhuollon 
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta 
koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on 
seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. 
Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy.  
 

Kun kenellä tahansa kouluyhteisön työntekijällä herää huoli oppilaasta, tulee hänen 
ensimmäisenä keskustella asiasta kyseisen oppilaan kanssa. Jos keskustelun jälkeen on 
edelleen huolta, tulee työntekijän ohjata oppilas koulupsykologille, kuraattorille tai 
kouluterveydenhoitajalle yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. 
 

Yksilökohtainen oppilashuolto toteutetaan pääasiallisesti yhteistyössä oppilaan sekä 
hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan 
huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja 
muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Oppilashuoltotyössä noudatetaan 
tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä. 
 

Tarvittaessa oppilaan asioiden käsittelyä varten kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. 
Monialaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle opetushenkilöstön tai oppilashuollon 
palvelujen edustaja, jolla huoli oppilaasta on herännyt tai kenelle asia työtehtävien 
perusteella kuuluu. Ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan ja/tai huoltajan 
suostumukseen, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioiden. Yksittäistä oppilasta koskevan 
asian käsittelyssä laaditaan oppilashuoltokertomus.  
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Oppilashuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. 
Kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 

 
- Yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan 
  huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 
 

- kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammattinsa tai virka-asemansa 
 

- kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 
 

- asian aihe ja vireille panija 
 

- oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arvioit, tutkimukset  
  ja selvitykset 
 

- toteutetut tukitoimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset  
   tukitoimet 
 

- tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden  
   toteuttamissuunnitelma  
 

- toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot 

 

Jos sivullisille annetaan oppilashuoltokertomukseen sisätyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.  
 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut ja saadut 
yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin.  
 

Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilaan yksilökohtaisen 
oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden 
estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle 
viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen 
sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Yhteistyön ja 
luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan 
suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.  
 

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai 
koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa 
hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää 
oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia 
oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen 
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järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot 
voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.  
 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti 
terveyskertomukseen ja muihin terveysasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon 
koulupsykologi ja kuraattori kirjaavat asiakastiedot omiin asiakaskertomuksiinsa. 

 

5.4.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 
 

Opetussuunnitelma on laadittu kuullen sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoita. 
Oppilaat ovat osallistuneet valmistelutyöhön kirjallisen kyselyn avulla ja 
oppilaskuntatoiminnassa. Myös huoltajia on kuultu vanhempainyhdistysten kautta ja 
kirjallisella kehittämiskyselyllä. 

 
Koulun oppilashuollon suunnitelma koostuu 

- Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta  
http://www.tampere.fi/material/attachments/h/6KjP5EKyq/ 
Hyvinvointisuunnitelma_kh_21.10.2013.pdf   ja 

- Tampereen yliopiston normaalikoulun oppilashuoltosuunnitelmasta  (liite 1). 
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6. luku  KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 

 
6.1  Saamelaiset 
 
Koulussamme ei tällä hetkellä ole saamelaisia oppilaita. Jos kouluumme tulee heitä, 
tehdään oppilaille tarvittaessa omat oppimissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon 
opetussuunnitelman perusteissa mainitut velvoitteet. 

 

6.2  Romanit 
 
Romanioppilaiden oman kielen ja kulttuurin opetus pyritään tarvittaessa hoitamaan 
yhdessä Tampereen kaupungin koulutoimen kanssa. Yhteistyötä kaupungin kanssa 
kehitetään niin, että romanioppilaiden opetuksessa toteutuvat opetussuunnitelman 
perusteissa mainitut velvoitteet. Perusteiden mukaan romanioppilaiden opetuksessa tulee 
huomioida Suomen romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. 
Romanikielen ja kulttuurin opetuksen tulee antaa romanioppilaille luonteva mahdollisuus 
ilmaista omaa vähemmistöidentiteettiään myös koulussa. Opetuksen tulee edistää 
romanioppilaiden oman historian ja kielen tuntemusta sekä tietoisuutta romaneista yhtenä 
koko maailman ja Euroopan merkittävistä vähemmistöistä.    

 
6.3  Viittomakieliset 
 

Koulussamme ei tällä hetkellä ole viittomakielisiä oppilaita. Jos kouluumme tulee heitä, 
tehdään oppilaille tarvittaessa omat oppimissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon 
opetussuunnitelman perusteissa mainitut velvoitteet. 

 
6.4  Maahanmuuttajat 
 

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat huomioon ottaen. Opetus tukee oppilaan 
kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja 
kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. 

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa 
syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan 
sellaista oppilasta, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi; Suomessa syntynyt, muuta 
äidinkieltä puhuva oppilas on maahanmuuttajataustainen. Maahanmuuttajan ja 
maahanmuuttajataustaisen opetuksessa otetaan huomioon hänen aikaisempi kielitaitonsa 
ja oppimishistoriansa sekä hänen lähtökulttuurinsa kasvatus- ja opetusperinteet. 
Tarvittaessa hänelle voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 
Opetusjärjestelyt tehdään mahdollisimman joustaviksi ja oppilaan tilanteeseen sopiviksi. 
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Yhtenä yleistavoitteena on tukea oppilaan opiskelua niin, että hänellä on riittävät oppimis-
valmiudet ja kykyjensä mukainen mahdollisuus menestyä kaikissa oppiaineissa. 

Opetuksessa otetaan huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä 
ne kasvatus- ja opetusperinteet, joihin hän ja hänen vanhempansa ovat tottuneet. 
Oppilaan ja hänen huoltajansa tietämystä ja kokemuksia hyödynnetään opetuksessa.  

Maahanmuuttajan ja maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetuksen yleistavoitteena on 
myös lisätä oppilaan tietoja eri kulttuureista ja tukea hänen kasvuaan identiteetiltään 
kaksikieliseksi ja -kulttuuriseksi aikuiseksi, joka toisaalta arvostaa ja ymmärtää omaa 
kulttuuritaustaansa ja muita kulttuureja ja toisaalta kykenee toimimaan suomalaisen 
yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.  

Huoltajille järjestetään mahdollisuus tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään, 
koulunpidon erityispiirteisiin, Tampereen normaalikouluun ja sen toimintaan sekä erityisesti 
maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opetusjärjestelyihin. Huoltajille tarjotaan 
mahdollisuus tavata rehtori, luokanlehtori, luokanvalvoja ja S2-opettaja sekä muita 
opettajia, joihin heidän toivotaan pitävän säännöllisesti yhteyttä. Kodin ja koulun yhteis-
työssä otetaan huomioon perheen lähtökulttuuri ja kokemukset lähtömaan koulu-
järjestelmästä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään huoltajien tietoja ja kokemuksia 
eri kielistä ja kulttuureista sekä heidän oman kulttuurialueensa luonnosta. 

Maahanmuuttajalla ja maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on oikeus saada suomi 
toisena kielenä -opetusta, jos hänen suomen kielen taitonsa ei ole kaikilla kielen osa-
alueilla äidinkielisen suomenpuhujan tasolla. Mahdollisuuksien mukaan hänelle pyritään 
järjestämään myös oman äidinkielen opetusta. S2-opetuksessa ja oman äidinkielen 
opetuksessa tehdään tarvittaessa Tampereen kaupungin kanssa yhteistyötä. 

S2-opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan suomen kielen hallintaa kunkin omalta 
tasolta lähtien. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas kykenee myös muissa oppiaineissa 
hyvin seuraamaan ja ymmärtämään suomenkielistä opetusta ja osallistumaan siihen, että 
hän ymmärtää hyvin lukemansa tekstit ja kykenee riittävän hyvin tuottamaan 
suomenkielistä puhetta ja kirjoitettua tekstiä. Tasavertaisten oppimisvalmiuksien 
saavuttamiseksi maahanmuuttajaoppilaalle voidaan antaa tukea myös muilla oppimisen 
osa-alueilla.  
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7. luku   OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN  
               KESKEISET SISÄLLÖT       

 
7.1  Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet  
    

Aihekokonaisuudet on sisällytetty eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin. Niitä voidaan 
myös toteuttaa yli oppiainerajojen ja tiedonalojen menevinä teemakokonaisuuksina. Ne 
näkyvät kouluopetuksessa ajan ilmiöihin ja teknologian uusiin haasteisiin reagoimisena. 
Ne eheyttävät kouluopetusta ja niitä voidaan toteuttaa myös koulun yhteisinä teemoina ja 
tapahtumina.  

 

7.1.1 Ihmisenä kasvaminen 

VUOSILUOKAT 1-6 

Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan 
kehittymistä oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvoperiaatetta noudattaen. Ihmisenä 
kasvaminen huomioidaan kaikessa koulun pedagogisessa ja kasvatuksellisessa 
toiminnassa. Oppilaille luodaan mahdollisuus omien suoritusedellytysten sekä suoritusten 
parantamiseen. Kouluyhteisössä tuetaan oppilaiden keskinäistä ja tukiryhmien kanssa 
käytävää vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee yksilöllisyyden 
ja terveen itsetunnon sekä yhteisöllisyyden kehittymistä. Opetussuunnitelma liitteineen luo 
normatiivisen pohjan ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuden toteuttamiselle. 

Keskeistä: 

- opiskelutaidot ja niissä harjaantuminen 
- eettinen pohdinta ja arviointi 
- esteettisen tajun kehittyminen 
- oman toiminnan suuntaaminen ja tavoitteellisuus 
- sosiaaliset taidot 
- itsetuntemuksen kehittyminen 
- vastuun ottaminen 
- erilaisuuden hyväksyminen, itsensä ja toisen arvostaminen 
- oikeudenmukaisuus 
- fyysisestä ja psyykkisestä kehityksestä huolehtiminen. 

 

Ihmisenä kasvaminen Tampereen normaalikoulun arjessa: 

- eri oppiaineiden tavoitteet 
- lukuvuoden teemat 
- säännöt ja sopimukset  * Käyttäytymisohjeet ja järjestyssäännöt 

                                             * kriisisuunnitelma 

                                             * päihdekasvatusohjelma 

  -    arviointi eri muotoineen 

- juhlat ja yhteiset tapahtumat 
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- kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto 
- kodin ja koulun yhteistyö 
- kummioppilastoiminta, koulukummi 
- oppilasneuvosto 
- retket, mahdolliset leiri- ja yökoulut. 

 

VUOSILUOKAT 7-9 

Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on 
tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on 
luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta 
yhteisöllisyyden kehitystä. 

 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainut-
kertaisuuttaan 

• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana 
• toimimaan yhteisön jäsenenä. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavat tekijät, tunteiden tunnista-
minen ja käsittely 

• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen 
• toisten huomioon ottaminen, oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä, erilaisia yhteis-

toimintatapoja.  
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7.1.3  Viestintä ja mediataito 
 

VUOSILUOKAT 1-6 

 

Viestintätaitojen kehittyminen on olennainen osa oppimisprosessia. Viestintä- ja mediakasvatusta 
voidaan monipuolisesti toteuttaa kaikissa oppiaineissa eri luokka-asteilla. 

Tavoitteet 
Oppilas oppii 

- ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää  

- kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään 
hankkimaansa tietoa  

- suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja 
esteettisiä arvoja viestinnässä  

- tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti  

- käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 

 

Koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on opetussuunnitelman liitteenä (liite 7). 
Viestintä- ja ilmaisukasvatuksen luokkakohtaisia sisältöjä on keskitetysti äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetussuunnitelmassa. Mediakasvatuksen sisältöjä on vastaavasti kuvataiteen 
opetussuunnitelmassa. 

 

 

 

Kuva 1. Ilmaisu- ja mediakasvatuksen                     Kuva 2. Mediat viestinnän kentässä 
              osa-alueet 
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VUOSILUOKAT 7-9 

Viestintä ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää viestintä- ja 
mediataitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja 
yhteisöllistä viestintää sekä kykyä hankkia, vertailla ja valikoida tietoa sekä vaikuttaa 
yhteiskunnassa. Mediataitoja tulee opiskella sekä viestien vastaanottamisessa että 
tuottamisessa. 
   
TAVOITTEET 

Oppilas oppii  

• viestinnän perustaidot ja kehittyy monipuoliseksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja median 
käyttäjäksi  

• mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä  
• osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää  
• viestinnän ja median välineiden käyttöä. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa 
• mediaviestien muoto ja sisältö sekä median ilmaisuvälineiden käyttö erilaisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä 
• yhteistyö paikallisen median kanssa 
• lähdekritiikki ja tietoturva 
• median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa sekä verkkoetiikka 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö. 
 

 

7.1.4 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
 

VUOSILUOKAT 1-6 

Koulussa tutustutaan erilaiseen yritystoimintaan esim. ympäristö- ja luonnontiedon sekä 
maantiedon opetuksen yhteydessä. Koulun 1.-6. luokilla yrittäjyys nähdään ennen kaikkea 
sisäisenä yrittäjyytenä, mutta myös osallistuvaa toimintaa harjoitellaan. Aihepiirin sisältöjä ja 
toimintatapoja on integroituneena esim. äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan, ympäristö- ja 
luonnontiedon, fysiikan ja kemian ja taideaineiden opetukseen. Kouluyhteisön tarpeista lähteviä 
tehtäviä ja vastuualueita pyritään kierrättämään siten, että kaikki kokevat ne samalla tavoin 
omikseen. Paikallinen yritystoiminta tulee tutuksi lähiyhteisöön tutustumalla ja vierailuilla. Luokan ja 
koulun tasolla harjoitellaan demokraattisen päätöksenteon pelisääntöjä. Yhteisten hankkeiden ja 
projektien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat kaikki omalla panoksellaan.  
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Tavoitteet Toimintatapoja 
 

1. Kouluyhteisön ja vapaaehtois- ja 
harrastustoiminnan ymmärtäminen 

- koulun eri ammattiryhmien toiminnan 
tarkastelu 
- harrastukset ja harrastajayhteisöt ja niiden 
toimintaan tutustuminen 
- vapaaehtoinen auttaminen 
- kerhotoiminta 
- vanhempainyhdistystoiminta 
 

2. Oman mielipiteen muodostaminen ja 
rakentavaan kriittisyyteen kasvaminen 
 

- omien kokemusten ilmaisu ja työstäminen 
- omien mielipiteiden suullinen ja kirjallinen 
ilmaiseminen ja perusteleminen 
- osallistuminen kansalaiskeskusteluun 
- julkisen tiedonvälityksen seuraaminen 
- muiden mielipiteiden kuuntelu, arviointi ja 
arvostaminen 
 

3. Osallistuminen ja vastuunotto yhteisten 
asioiden hoidossa omassa kouluyhteisössä ja 
muualla 

- siivoukseen ja ympäristön vaalimiseen 
osallistuminen 
- toiminta oppilasneuvostossa 
- Nettilehti, e-Norssi ja median käyttö toi-
mintatapoina 
- luokkaneuvoston kautta vaikuttaminen 
- luokkademokratian toteuttaminen 
- omalla toiminnalla asioihin vaikuttaminen 
- yhteisistä säännöistä sopiminen 
- omat projektit 
- vastuullinen kuluttaminen 
- vaihto- tai kierrätystori, joulutori 
 

4. Ongelmallisten ja vaikeiden asioiden, 
epävarmuuden ja ristiriitojen rakentava käsittely 
 

- hyvät tavat käyttäytymisohjeena 
- itsearviointi 
- sovittelutaitojen harjoittelu 
- toisen tukeminen ja auttaminen 

5. Pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus ja oman 
toiminnan ja sen vaikutusten arviointi 

- arviointikeskustelut 
- kodin ja koulun yhteistyö 
- vanhempainyhdistyksen toiminta koulun 
kasvatustoiminnan tukena 
- itsearviointi 
 

6. Työnteon ja työelämän merkitys yksilölle 
  

- oman vastuun tiedostaminen 
- vanhempien työ tutkimisen kohteena 
- ammattien esittely   
- yritysyhteistyö 
- vastuun ottaminen yhteisestä toiminnasta 
- omien tuotosten suunnittelu ja laadun 
arvostaminen 
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Keskeiset sisällöt  

- yhteiskunnan eri toimijoiden roolit ja vastuualueet 
- osallistuminen ja osallisuus 
- vaikuttaminen suoraan ja välillisesti 
- elinkeinoelämän perusperiaatteet 
- yksilö vastuullisena osallistujana  
- yrittäjyys ammattina eri sektoreilla 
- työelämä yksilön tulevaisuudessa 
- paikallinen työ- ja yrityselämä 
- omatoimisuus 
- oppilaskeskeiset ja yhteistoiminnalliset työtavat.  

 
 
VUOSILUOKAT 7-9 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, kehittää osallistumisessa 
tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun 
oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, 
aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi 
sekä auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista 
vaikutusmahdollisuuksistaan.   
 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, 
toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta 

• muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen 
• osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta 

omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä  
• kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja, toimimaan pitkäjänteisesti 

päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta 
• sisäisen yrittäjyyden valmiuksia ja oppii tuntemaan yritystoimintaa. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

• Perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä 
työnjaosta 

• erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa 
• verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
• osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan 

vaikuttavuuden arviointi 
• yrittäjyys ja sen merkitys, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä yritystoimintaan 

tutustuminen.  
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7.1.5 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

 

VUOSILUOKAT 1-6 

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta 
tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Se sisältää vastuun ympäristöstä ja 
hyvinvoinnista. Kestävä kehitys rakentuu ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestäville ratkaisuille. 

Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia kestävään elämäntapaan sitoutuneita 
kansalaisia. Aihekokonaisuuden sisältöjä opiskellaan useissa eri oppiaineissa ja oppiainerajat 
ylittävissä projekteissa. Aihetta tarkastellaan oppiaineiden luonteenomaisista näkökulmista ja 
oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Aihekokonaisuus toteutuu oppiaineiden lisäksi 
yhteisissä tapahtumissa ja koulun toimintakulttuurissa. 

 

                 

Keskeiset sisällöt 

* ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja   

   elinympäristössä 

* yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista  

* ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 

* ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintatavoissa, tuotteen elinkaari 

* oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot 

* toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
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AIHEKOKONAISUUDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT OPPIAINEITTAIN JA LUOKITTAIN  

 

 
Oppilas oppii toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta ja ymmärtää, että 

yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa että yhteistä tulevaisuutta. 

 

Oppilas ymmärtää, miksi ympäristönsuojelu on välttämätöntä 

Keinoja toteutukseen: ympäristön havainnoiminen ja kokeminen, tarinat ja sadut, draama, 
aistiharjoitukset, leikit, luontopolut ja -retket, ohjatut kävelykierrokset, lajintuntemus, eläinten ja 
jälkien tarkkailu, ekosysteemien monimuotoisuuden kartoittaminen. 

 

Äidinkieli 

luokka sisältö 

 Äidinkielessä opitaan menetelmiä ja työskentelytapoja aihekokonaisuuden kaikkien 
sisältöjen opiskeluun. 

1. – 2. keskustelut aiheesta konkreettisissa tilanteissa eläytyen, lastenkirjallisuus, tiedon 
etsimistä erilaisista lähteistä 

3. - 6. kaunokirjallisuus ja asiatekstit, elokuva, draama, dialogi, väittely, kirjoittaminen, 

kansalaisvaikuttaminen / osallisuus em. keinoin 

Vieraat kielet 

luokka sisältö 

2. sanastoa: sää, vuodenajat (en)  

3. villieläimiä, lemmikkejä, kotieläimiä (A1-en), luontosanastoa, säätiloja, retkeilysanastoa 

4. vuodenajat (A1-en), lemmikki- ja kotieläimiä (A2-sa, ra) 

5. ruokasanastoa (A1-en), maatilasanastoa, luontosanastoa, kierrättämiseen liittyvää 
sanastoa, säätila (A2-sa), vuodenajat, villieläimiä 

6. maaseudun elämään liittyvää sanastoa (A1-en), rakennettu ympäristö, Suomen luonto 
(A2-sa), sään kuvailu (A2-ra) 

Matematiikka 

luokka sisältö 

1. – 6. Matematiikassa opitaan menetelmiä ja työvälineitä aihekokonaisuuden kaikkien  

sisältöjen opiskeluun. Ks. erityisesti geometria, tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys 
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Ympäristö- ja luonnontieto 

luokka sisältö 

1. lähiympäristön lajistoon tutustuminen, luonto huolenpidon kohteena 

2. pellon, lähimetsän ja niityn lajistoon tutustuminen 

3. pihapiiri, puisto ja metsä lajien elinympäristönä, kotimaamme Suomi,  

vesielämään sopeutuminen 

4. eliöiden elinehdot, ihminen luonnon osana, elävän ja elottoman luonnon riippuvuus 
toisistaan, ilmaelämään sopeutuminen, Pohjola elinympäristönä 

Biologia ja maantieto 

luokka sisältö 

5. puutarhan ja maatalouden biologia, Eurooppa; pinnanmuotojen ja ilmaston vaikutus 
luontoon ja ihmisen toimintaan 

6. metsä eliöyhteisönä, maapallon eri ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 

Uskonto  

luokka sisältö 

1. luottamus ja turvallisuus, arvokas ja ainutlaatuinen elämä, Raamatun kertomuksia ja 
opetuksia, eettisyyteen kasvaminen, oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma 

Elämänkatsomustieto 

luokka sisältö 

1. ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, ihmistuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö ja 
ihmisoikeudet, ihminen ja maailma 

6. kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta, katsomusten maailma, kulttuuri, etiikka ja hyvä 
elämä, tulevaisuus 

Kuvataide 

luokka sisältö 

1. – 2. värien elämyksellinen kokeminen, elämyksellinen piirtäminen 

3. – 4. havaintoon pohjautuvaa maalaamista 

5. – 6. maiseman, rakennetun ympäristön kuvaaminen 

Käsityö 

luokka sisältö 

1. - 6. turvallinen ja viihtyisä työympäristö, valinnanvastuu 
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Liikunta 

luokka sisältö 

1. – 2. suunnistuksen perustaidot, maastoleikit pihalla, retkeily kaikilla luokilla 

3. – 4. kuten edellä, lähiympäristössä 

5. – 6. Kaupunginpuistossa ja Ahvenistolla 

 

Oppilas huomaa ympäristössä tapahtuvia muutoksia selvittäen niiden syitä ja seurauksia 
sekä toimii elinympäristön hyväksi 

 

Keinoja toteutukseen: lähiympäristöstä huolehtiminen, eläinten talviruokinta, linnunpönttöjen 
rakentaminen ja ripustaminen, ympäristön luonnontieteelliset tutkimukset ja mittaamiset, tietojen 
hankinta ja dokumentointi, opintoretket sekä muu luokan ja koulun ulkopuolella tapahtuva opetus, 
ajankohtaisten aiheiden seuraaminen mediasta, ympäristöongelmien analysoiminen, 
ympäristökysymysten käsitteleminen 

 

Äidinkieli 

luokka sisältö 

 Äidinkielessä opitaan menetelmiä ja työskentelytapoja aihekokonaisuuden kaikkien 
sisältöjen opiskeluun. 

1. – 2. keskustelut aiheesta konkreettisissa tilanteissa eläytyen, lastenkirjallisuus, tiedon 
etsimistä erilaisista lähteistä 

3. - 6. kaunokirjallisuus ja asiatekstit, elokuva, draama, dialogi, väittely, kirjoittaminen, 

kansalaisvaikuttaminen/osallisuus em. keinoin 

 

Matematiikka 

luokka sisältö 

1. – 2. esim. mittaamisen periaate, yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien 
lukeminen ja tietojen esittäminen pylväsdiagrammina 

3. – 4. esim. mittaamisen periaatteen vahvistaminen, tietojen etsiminen diagrammeista,  

pylväs- ja viivadiagrammien tekeminen, taulukoiden tulkintaa 

5. – 6. esim. keskiarvon käsite ja laskeminen, klassisen todennäköisyyden käsite ja 
laskeminen 
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Ympäristö- ja luonnontieto 

luokka sisältö 

1. lähiympäristön lajisto eri vuodenaikoina, sääilmiöitä 

2. lajien sopeutuminen vuodenaikoihin, talvehtiminen 

3. ravintoketjut ja -verkot, eliöiden elämänvaiheet, Ihmisen elämänkaari, jääkauden jäljet, 

maiseman ja maaston osatekijät 

4. ihmisen vaikutus luonnonympäristöön, rakennetun ja luonnollisen ympäristön vertailu, 

maatuminen, Itämeri, Golf-virran merkitys 

 

Biologia ja maantieto 

luokka sisältö 

5. maatalouden ympäristönäkökohdat 

6. metsien ympäristöuhkat, luonnon monimuotoisuus 

 
Fysiikka ja kemia 

luokka sisältö 

6. Maan, Kuun ja Auringon liikkeet ja niistä johtuvat vaihtelut 

 
Elämänkatsomustieto 

luokka sisältö 

1. – 6. kestävän kehityksen edistäminen 

 
Historia 

luokka sisältö 

5. kulttuurin jäljet, ihmisen elinolot esihistoriasta nykyaikaan Suomessa 

6. ihmisen elinolot esihistoriasta nykyaikaan Euroopassa ja jossain Euroopan 
ulkopuolisessa korkeakulttuurissa, keksintöjen vaikutus, uskontojen vaikutus,  

arvojen ja maailmankuvan muutokset 

 
Kuvataide 

luokka sisältö 

1. – 2. tuttujen esineiden ja paikkojen tarkastelu; käyttökelpoisuus 

3. – 4. koulun lähialueen tarkastelua, rakennukset, esineiden käyttökelpoisuuden, 
ympäristövaikutusten, esteettisyyden arviointi, työvälineistä ja materiaaleista 
huolehtiminen 
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5. – 6. kuten edellä, mutta kauempana koulusta, uudet ja vanhat rakennukset, korjaus- ja 
parannusehdotukset, esineiden arviointi ympäristövaikutusten osalta, eri aikakausien 
tyylit, ympäristösuunnittelun ammattilaisen työhön tutustuminen 

 
Käsityö 

luokka sisältö 

3. luonnonkuituja, puuvilla 

4. luonnonkuituja, puuvilla 

 
Liikunta 

luokka sisältö 

1. – 6. retkeily ja suunnistus 

 
 

Oppilas säätelee omaa kulutus- ja arkikäyttäytymistään omaksumalla kestävän kehityksen 
toimintatapoja 

 

Keinoja toteutukseen: koulun oman ympäristöohjelman noudattaminen eli ekoarki, talkoot, 
tempaukset ja toimintapäivät; esim. pihalauantai, tuotteiden elinkaarien selvittäminen, 
ekotehokkuusajatteluun tutustuminen, arvokeskustelut, roolipelit, arvovalintaharjoitukset. 

 

Äidinkieli 

luokka sisältö 

1. - 6. Äidinkielessä opitaan menetelmiä ja työvälineitä aihekokonaisuuden kaikkien sisältöjen 
opiskeluun. 

 
Matematiikka 

luokka sisältö 

1. – 6. Matematiikassa opitaan menetelmiä ja työvälineitä aihekokonaisuuden kaikkien  

sisältöjen opiskeluun. Ks. erityisesti geometria, tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys 
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Ympäristö- ja luonnontieto 

luokka sisältö 

1. materiaalien säästävä käyttö, kierrätys ja jätteiden lajittelu 

2. sähkön säästävä käyttö, lämmitysenergian säästävä käyttö, ilmansuojelu 

3. vesien suojelu ja säästävä käyttö 

4. luonnonvarat Pohjolassa 

 
Biologia ja maantieto 

luokka sisältö 

5. terveyteen vaikuttavat valinnat, laillisuuskasvatus 

 
Fysiikka ja kemia 

luokka sisältö 

6. maaperästä saatavia aineita – aineiden alkuperä, tuotteiden elinkaari ja kierrätys 

 
Kuvataide 

luokka sisältö 

3. – 4. kuvallisen viestinnän vaikutusten kuten käyttäytymismallien havaitseminen 

5. – 6. esineiden ympäristövaikutusten arviointi, vastaanotetun viestinnän valinta, perustelu 

 
Käsityö 

luokka sisältö 

1. työtilan ja työskentelyyn liittyvät turvallisuussäännöt, tarkoituksenmukainen materiaalien 
käyttö 

2. työtilan järjestys 

3. lajittelu, henkilökohtaiset suojaimet, työvälineistä huolehtiminen 

4. kierrätys ja uudelleen käyttö, korjaukset ja huollot 

5. sähkölaitteiden turvallinen käyttö, lajittelu perusteellisesti, materiaalien 
tarkoituksenmukainen käyttö 

6. sähköturvallisuus, sähkölaitteiden kierrätys, ongelmajätteet, muodin merkitys, 
elinkaarianalyysi 
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Liikunta 

luokka sisältö 

1. – 6. tarkoituksenmukainen pukeutuminen 

 

Oppilas oppii huolehtimaan hyvinvoinnista omassa yhteisössään ja tiedostaa 
maailmanlaajuisia uhkia ja mahdollisuuksia 

 

Keinoja toteutukseen: koulun ja luokan säännöt, mielekkäät ja vaikuttavat 
osallistumiskokemukset: lähiympäristön suunnittelu, oppilasneuvostotoiminta, koulun 
arkikäytänteiden kehittäminen, vaikuttaminen Hämeenlinnassa, osallistuminen erilaisiin 
ympäristöohjelmiin ja humanitääriseen työhön esim. Unicef - kävely, tulevaisuuskasvatus  

 

Äidinkieli 

luokka sisältö 

1. - 6. Äidinkielessä opitaan menetelmiä ja työvälineitä aihekokonaisuuden kaikkien sisältöjen 
opiskeluun. 

Matematiikka 

luokka sisältö 

1. – 6. Matematiikassa opitaan menetelmiä ja työtapoja aihekokonaisuuden kaikkien  

sisältöjen opiskeluun. Ks. erityisesti geometria, tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys 

Ympäristö- ja luonnontieto 

luokka sisältö 

1. omasta terveydestä huolehtiminen 

2. kuulon suojeleminen, perhe, ystävyys ja ihmissuhteet, hoiva- ja hoitopalvelut 

3. yksinkertaiset ensiaputoimet 

4. näköaistin suojeleminen, lisää ensiapua 

Biologia ja maantieto 

luokka sisältö 

5. Euroopan väestö, Euroopan Unioni 

6. ihmisen elinolosuhteet ja kulttuurien erilaisuus eri vyöhykkeillä, ihminen osana 
luonnonympäristöä ja sen vuorovaikutusverkkoja, ihmisen toiminnan aiheuttamat 
muutokset ja uhkatekijät ympäristössä 
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Fysiikka ja kemia 

luokka sisältö 

5. kodin kemikaalien turvallinen käyttö, sähköturvallisuus, ilma elinehtona, vaikuttavat 
aineet päihteissä ja huumeissa ja niiden terveyshaitat, uusiutuvat ja uusiutumattomat 
luonnonvarat energianlähteinä 

Uskonto 

luokka sisältö 

1. turvallisuus, läheiset ihmissuhteet, oikea ja väärä, omatunto, kultainen sääntö 

2. suvaitsevaisuus, hyvyys ja pahuus lasten maailmassa 

3. ihmisten yksilöllisyys ja erilaisuus, kymmenen käskyä 

4. rakkauden kaksoiskäsky 

5. eettistä pohdintaa, oman elämän valinnat, vastuullinen luontosuhde 

6. ihmisoikeudet, rauhankasvatus, uskonnonvapaus, ympäristöetiikka, elinkaaren ja 
kuoleman pohdintaa 

Elämänkatsomustieto 

luokat sisältö 

1. - 6. ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö ja 
ihmisoikeudet, ihminen ja maailma 

Musiikki 

luokka sisältö 

1. – 6. kehollinen ilmaisu 

Kuvataide 

luokka sisältö 

1. – 2. tarun ja todellisuuden ymmärtäminen 

3. – 4. kuvallisen viestinnän vaikutusten havaitseminen  

5. – 6. vastaanotetun viestinnän valintojen perusteleminen 

Liikunta 

luokka sisältö 

1. – 6. rentoutusharjoitukset 
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VUOSILUOKAT 7-9 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden pää-
määränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin 
puolesta. Perusopetuksen tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita 
kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.  
 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja 
niiden välisen yhteyden 

• havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä 
toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 

• arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön ja 
omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja  

• edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja 
mahdollisuuksia globaalilla tasolla 

• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yh-
teistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja 
elinympäristössä   

• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista 
• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 
• ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen 

elinkaari 
• oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen  
• toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
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7.1.6 Turvallisuus ja liikenne 
 

VUOSILUOKAT 1-6 

 
 

Turvallisuus 
 

 

Liikenne 

 

Tavoitteet: 

Turvallisuuskasvatuksen tavoitteena on, että 
jokainen koulun oppilas ymmärtää oman 
toiminnan ja valintojensa merkityksen 
turvallisuuden edistäjänä. Päämääränä on 
kasvattaa vastuullinen ja muut huomioiva, 
hyväkäytöksinen oppilas ja yhteiskunnan jäsen. 
Siksi koulun turvallisuuskasvatuksessa pyritään:    

- oppimaan tietoja ja taitoja terveyden ja 
turvallisuuden edistämiseksi ja riskitilanteiden 
tunnistamiseksi,  

- lisäämään oppilaan ymmärrystä siitä, kuinka 
hän omilla valinnoillaan ja teoillaan vaikuttaa 
ympäristönsä turvallisuuteen ja omaan 
terveyteensä. 

- kehittämään oppilaiden valmiuksia toimia 
turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja  
ympäristöissä itseään ja muita kunnioittaen.  

(ks. ops 2.1)  
 
 

 

Tavoitteet: 

Liikennekasvatuksen tavoitteena on, että 
jokainen koulun oppilas osaa toimia 
liikenteessä jalankulkijana, pyöräilijänä ja 
matkustajana ottaen huomioon myös muiden 
liikkujien turvallisuuden. Siksi koulun 
liikennekasvatuksessa pyritään: 

- oppimaan tietoja ja taitoja, joiden avulla 
oppilaat haluavat ja pystyvät vähentämään 
riskejä liikenteessä, 

- saamaan turvallisesta, vastuuntuntoisesta ja 
muut huomioon ottavasta 
liikennekäyttäytymisestä tavoittelemisen 
arvoinen tapa ja 

- kehittämään valmiuksia arvioida liikennettä 
sekä sen vaikutuksia ihmisten viihtyvyydelle 
ja ympäristölle. 

(ks. ops 2.1) 
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Sisältöalueet 
 

 

OMA TURVALLISUUTENI: 

- terveys: elämäntavat ja elämänrytmi (ravinto, liikunta, 
perushygienia, uni, lepo) 

- vastuullinen käytös: arkipäivän tekojen ja valintojen vaikutus 
omaan ja toisten turvallisuuteen. 

- väkivallattomuus riidat ja niiden ratkaiseminen 
 

HENKINEN HYVINVOINTI: 

- kaverit  
- harrastukset 
- kiusaaminen ja suvaitsevaisuus 
ONNETTOMUUDET JA NIIDEN EHKÄISEMINEN: 

- säännöt: niiden merkitys ja noudattaminen 
- 112: Miten ja milloin soitan hätänumeroon. 
- poliisi ja palokunta apunamme. 
 

(ks. ops 7.7; 7.12; 7.18) 

 

1-2 

 

 

 

  TURVALLINEN LIIKKUMINEN JALAN 

*1-2-luokkalaiset eivät kulje koulumatkaa pyörällä. Opetuksessa otetaan 
kuitenkin huomioon oppilaan vapaa-aikana harrastama pyöräily. 

* huoltajat huolehtivat turvallisen koulumatkan opastuksesta 

- oikean ja vasemman erottaminen liikenteessä 
- kadun/tien osat (ajorata, jalkakäytävä, suojatie, kevyenliikenteen väylä) sekä 

jalankulkijan paikka 
- pihalta kadulle tulo, suojatien käyttö, kadun ja risteyksien ylittäminen, 

käyttäytyminen liikennevaloissa 
- jalankulkijan liikkuminen pimeässä ja/tai liukkaalla 
- erilaisten heijastimien tarkoituksenmukainen käyttö 
- moottoritien ja sen liittymän aiheuttamia vaaratekijöitä  
- jalankulkijalle tarkoitetut liikennemerkit  
- liikennemerkit: suojatie, jalkakäytävä, jalankulku, kielletty, pyörätie, 

väistämisvelvollisuus, risteyksessä. 
+ turvavyön käyttö ja turvallinen poistuminen ajoneuvosta 

+ hyvä käyttäytyminen julkisissa kulkuneuvoissa 

(ks. ops 7.7) 

edellisten lisäksi 

 

OMA TURVALLISUUTENI 

- yleiset sairaudet (kuume, flunssa jne.) ja niiden hoito 
 

HENKINEN HYVINVOINTI 

- itsetunto ja minäkuva 

 

3-4 

 

 

edellisten lisäksi 

 

TURVALLINEN LIIKKUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ 

 * 3-4-luokkalaiset saavat kulkea koulumatkan pyörällä, jos  

  käyttävät kypärää 

edellisten lisäksi 
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- itsensä puolustaminen ja suojeleminen eri tilanteissa 
 

ONNETTOMUUDET JA NIIDEN EHKÄISEMINEN: 

- lähiympäristön (koulu, koti ja leikkipaikat)  turvallisuuden ja 
vaaranpaikkojen toteaminen 

- oma toiminta ja valinnat onnettomuuksien ehkäisijänä 
- ohjeet: niiden merkitys ja noudattaminen  
(ks. ops 7.7.; 7.12 ; 7.18) 

- liikennöinti jalkakäytävällä ja kevyenliikenteen väylällä  
- pihalta kadulle meno, risteyksien ylittäminen, kääntyminen vasemmalle 

suorakulmakäännöksellä ja käyttäytyminen liikennevaloissa  
- polkupyöräilijän liikkuminen pimeässä ja/tai liukkaalla 
- erilaiset valaisimet ja heijastimet tarkoituksenmukainen käyttö 
- pyöräilykypärä vammautumisten ehkäisijänä 
- polkupyörän liikenneturvallinen rakenne  
- lähiympäristön liikenteellisesti ongelmalliset paikat  
- pyöräilijälle tarkoitetut liikennemerkit: yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä 

pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty 
pakollinen pysähtyminen. 

(ks. ops 7.7) 

edellisten lisäksi 

 

OMA TURVALLISUUS  

- vaikutan valinnoillani terveyteen (ravinto, liikunta, hygienia)  
- uhkaavat tilanteet ja itsensä puolustaminen 
- tupakoimattomuus ja päihteettömyys 
- riskikäyttäytyminen ja uhkarohkeus 
 

HENKINEN HYVINVOINTI 

- media ja minäkuva / itsetunto 
- ystävyys ja sen vaaliminen 
- tunteet ja niiden käsittely: rakkaus, suru, pettymys 
- murrosikä: seurustelu, seksuaalisuus, päihteet, hygienia,  
 

ONNETTOMUUDET JA NIIDEN EHKÄISEMINEN: 

- ensiapu- ja alkusammutustaitojen alkeet 
- säännökset ja lait  
- erilaisten toimintaympäristöjen turvallisuus  

(ks. muut opetuksessa tähdennettävät asiat osio) 
  (ks. ops 7.8, 7.12; 7.16, 7.18) 

 

5-6 

 

 

edellisten lisäksi 

 

ERILAISISSA LIIKENNETILANTEISSA JA OLOSUHTEISSA 

SELVIYTYMINEN, TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA 

* 5-6-luokkalaiset saavat kulkea koulumatkan pyörällä, jos 

käyttävät kypärää             

- liikennöinti ajoradalla  
- sateen, liukkauden, pimeyden ja erilaisten tunne- ja sairaustilojen merkitys 

liikennekäyttäytymiseen 
- erilaisten turvallisuusratkaisujen (henkilökohtaiset turvavälineet, tekniset ja 

rakenteelliset ratkaisut) merkitys  vammautumisten ehkäisijöinä 
- pyörävarkauden estämiseen tähtäävät (esim. turvamerkintä) ja polkupyörälle 

laissa määrätyt kunto- ja varustetasot 
- keskusta-alueen liikenteellisesti ongelmalliset paikat 
- pyöräilijälle tarkoitettujen liikennemerkkien merkitykset 
- tärkeimmät toimenpiteet onnettomuustilanteessa: auttamisvelvollisuus 

(ensiavun alkeet), ilmoitusten tekeminen ja muiden tienkäyttäjien 
varoittaminen 
 

- liikennemerkit: ajoneuvolla ajo kielletty, kielletty ajosuunta, yksisuuntainen 
tie, pakollinen ajosuunta, pakollinen kiertosuunta, liikenteenjakaja 
vasemmalle / oikealle kääntyminen kielletty.  
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 + korvaus- ja vastuukysymykset vahingon sattuessa 

(ks. ops 7.9) 
MUITA OPETUKSESSA TÄHDENNETTÄVIÄ ASIOITA 

- tarkastellaan kokonaisvaltaisesti erilaisia 
toimintaympäristöjä ja niiden turvallisuutta mm. Koulu ja 
turvallisuus; Koti ja turvallisuus; Vapaa-ajan ympäristöt: 
harrastukset ja leikkipaikat. 

- minä aktiivisena kansalaisena edistämässä omaa ja muiden 
turvallisuutta. 

- yhteiskunta turvallisuuteni tukijana: poliisi, palokunta, 
terveydenhuolto, sosiaalihuolto, neuvolat jne. 

  MUITA OPETUKSESSA TÄHDENNETTÄVIÄ ASIOITA 

- polkupyörä on (tieliikenne)lain mukaan yhdenvertainen ajoneuvo auton 
kanssa 

- oman ajotaidon tiedostaminen ja polkupyörän ominaisuuksien tunteminen 
- liikennemerkkien ja opasteiden vahingoittaminen 
- leikkiminen, pelaaminen ja muu oleskelu tiealueilla 
- muun liikenteen ja esim. työ- ja hälytystehtävissä olevien  

ajoneuvojen huomioon ottaminen 

                                * = koulun käytäntö  

       + = lisäoppiaines 
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VUOSILUOKAT 7-9 
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään turvallisuuden ylläpitämistä ja edistämistä sekä opastaa vastuulliseen 
käyttäytymiseen liikenteessä. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät 
valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii  
• tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä 

toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 
• edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 
• toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 
• toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä  
• vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
• Onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä 
• työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 
• koulun terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta edistäviä toimintamalleja  
• väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
• keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
• muut huomioon ottava liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turva-

laitteet 
• lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen.  
 

 

7.1.7 Ihminen ja teknologia 
 

VUOSILUOKAT 1-6 

 

”Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään 
ihmisen riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja näkemään teknologian merkitys 
arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja 
vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja saada pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, 
moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksen tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden 
toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja käyttöä.” (Opetussuunnitelman perusteet 2004) 

 

Aihepiiriä käsitellään eri oppiaineissa, jokaisella vuosiluokalla. Lähtökohtana on edetä vuosiluokilla  

1 – 5 lähtien oppilaan lähipiiristä (esim. teknologia kotona, koulussa, harrastuksissa) ja edeten 
vuosiluokilla 6 – 9 laajemmin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin (esim. teknologia eri 
ammateissa sekä eettiset näkökohdat). 
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Vinkkejä opetuksen toteuttamiseksi 

- Tutkiva ongelmalähtöinen oppiminen, toiminnallisuus 
- Asiantuntijahaastattelut oppimisen tukena 
- Vierailut työpaikoille ja erilaisiin tekniikkaa soveltaviin  

ympäristöihin 
- Omien tuotosten julkaiseminen (lehdet, posterit, www-sivut,…) 
- Useat aiheet soveltuvat toteutettaviksi luokan, luokkatasojen  

tai koulun yhteisinä teemapäivinä  
- Poikkitieteelliset kurssit ja opintokokonaisuudet. 

 

 Ihminen ja teknologia  
 -aihepiirin sisältö-  ja  
 tavoitealueita 
 - Teknologinen yleissivistys 
 - Teknologian historia 
 - Ajattelun taitojen  
   kehittäminen 
 - Teknologian käyttötaidot 
 

  
Teknologia-opetus eri   
 oppiaineissa 
 

 - Aihekokonaisuutta käsitellään  
   monipuolisesti eri oppiaineissa  
   oppijan ikä huomioon ottaen 

Esimerkkejä: 

Käsityö: 

työvälineet, koneet ja apuvälineet, 
erilaiset tekniikat, taitojen oppimisen 
sykli,… (OPS 7.17) 

Äidinkieli:  
tietotekniikka viestintä- ja 
mediataitojen yhteydessä  
(OPS 7.3) 

Ympäristö- ja luonnontieto, 
biologia ja maantieto: 

koneet maanviljelyssä ja 
teollisuudessa, kestävän kehityksen 
periaatteet,…  
(OPS 7.7 ja 7.8) 

Fysiikka ja kemia:  
teknologian ymmärtäminen, 
mekaniikka, sähkö, koneet,… 

(OPS 7.9, Fyke-kerho) 

Historia:  
teknologian historia, aikakaudet ja 
työvälineet, keksinnöt 

(OPS 7.13) 

Musiikki:  
äänen tuottaminen, soitinten 
teknologia,… 

(OPS 7.15) 

Kuvataide:  
välineiden ja materiaalien kehitys, 
pienoismallit, tekninen piirustus, 
suunnittelu ,… 
(OPS 7.16) 

Matematiikka:  
ajattelun taidot, tekninen 
suunnittelu,… 
(OPS 7.6) 

 

 

  Paikalliset erityispiirteet 
  - Yhteydet paikallisiin  
    yrityksiin ja muihin 
    toimijoihin 
 
 

  Tietotekniikka   
  opetuksessa 
  - Työkaluohjelmien käyttö  
    (tekstinkäsittely, graafiset  
    esitykset, taulukko- 
    laskenta,…) 
 - Tiedonhakutaidot;  
   relevantin tiedon etsiminen  

 - Tiedon arvioiminen;  
    informaation luotettavuus  

 -  Lähdeaineistojen  
    mielekäs käyttäminen;  
    tiedon muokkaaminen, ... 

-  Opetusohjelmat 
   (CD-ROM, Internet) 
 

Teknologian ja 
sen kehittä-
misen ymmär- 
täminen eri 
elämänalueilla, 
yhteiskunnan 
eri sektoreilla ja 
ympäristössä 

Teknologian 
käyttäminen 
vastuullisesti ja 
kriittisesti, 
valintojen ja 
päätösten 
vaikutusten 
arvioiminen 

 
Tietoteknisten 
laitteiden ja 
ohjelmien sekä 
tietoverkkojen 
käyttö erilaisiin 
tarkoituksiin 

 

IHMINEN  
JA  
TEKNO- 
LOGIA 

  Harjoittelukoulun    
  erityispiirteet 

- OKL, tieteenalayksikkö 
- eNorssi 
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VUOSILUOKAT 7-9 

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen 
riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. 
Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, 
opastaa järkeviin valintoihin ja saada pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-
arvokysymyksiä. Opetuksen tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden 
ymmärtämistä ja käyttöä. 
  
TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri 
sektoreilla ja ympäristössä 

• käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti 
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin  
• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien 

päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja sen rakenteissa, tuotteiden ja palvelujen tuotta-
misessa, terveydenhoidossa ja ympäristönsuojelussa sekä paikallisessa tuotantoelämässä 

• teknologian ja tietotekniikan kehitys eri kulttuureissa ja eri elämänalueilla eri aikakausina 
• luonnontieteellisen tiedon, muiden tieteenalojen ja teknologian vuorovaikutus 
• teknologian kehittäminen ja sen vaiheet 
• teknologiaan ja tietotekniikkaan, niiden kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvät eettiset, 

moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 
• tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 
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7.1.8  Tieto- ja viestintätekniikka  

 
Perusopetuksessa oppilaat saavat tieto- ja viestintätekniikan osaamisen perustaidot eli 
valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Nämä taidot luovat perustan 
tietoyhteiskunnan palveluiden hyödyntämiselle. Yksittäisten ohjelmien käyttötaidon sijaan 
pyritään yleiseen tietotekniikan käyttötaitoon ja monimuotoiseen sähköisen viestinnän 
hallintaan. Medialukutaito on myös tärkeä kansalaistaito yhä kehittyvässä 
tietoyhteiskunnassa. Tietoteknisten sisältöjen oppiminen kytkeytyy muihin opiskeltaviin 
asioihin, ja se integroituu eri oppiaineiden tunneille. Lisäksi 8 - 9 -luokilla opiskellaan 
tietotekniikkaa valinnaisena oppiaineena (7.20.2.7, 7.20.3.8). 

Tietotekniikan sovellukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia lukuisine opetus-, 
työkalu- ja tiedonhakuohjelmistoineen sekä sosiaalisen verkon palveluineen. Tietokone on 
toisaalta viestin, joka on tiedon vastaanottamisen väline ja toisaalta väline, jonka avulla 
itse tuotetaan informaatiota.  

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteena on tukea myös oppilaan 
oppimismotivaatiota ja edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan, luovuuttaan ja 
yhteistyötaitojaan. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 

 
Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) 
-  laitteiden ja ohjelmien hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, 
   tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin) 
-  sujuva tekstin tuottaminen 
-  työergonomia.  
  
Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) 
-  tiedonhaku verkkoympäristössä, lähdekritiikki, tekijänoikeudet 
-  tiedonkäsittely, tallentaminen ja tiedon esittäminen (tekstin- ja kuvankäsittely,  
   taulukkolaskenta-, piirros- ja esitysgrafiikkaohjelmat) 
-  synteesien, johtopäätösten tekeminen (uuden tiedon tuottaminen) 
-  verkko-oppimisympäristöt ja verkon muut palvelut. 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (sosiaalinen osaaminen) 
-  viestintä- ja mediataito; audiovisuaalinen media 
-  verkkoviestintätaidot (sähköpostin käyttö, pikaviestimet, tiedon tuottaminen verkkoon, 
   sosiaalisen median taidot). 
 
Tietoturva ja etiikka 
-  yksityisyyden suojaaminen  
-  tiedon ja laitteiden suojaaminen verkkoympäristössä 
-  vastuullinen toiminta, pelisääntöjen noudattaminen. 
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Sisällöt luokka-asteittain 
  

  1-2 3-4 5-6 7-9 
 
Käytännön  
työtaidot 

  

 
käynnistäminen, 
sammuttaminen, 
näppäimistön ja hiiren 
hallinta,  
tiedoston avaaminen, 
tallentaminen,  
tulostaminen 
 
omalle tasolle sopivien  
tekstien tuottaminen 
 
  

  

 
tulostusasetukset, 
skaalaus, useiden 
sovellusten samanaikainen 
käyttö, esikatselu 
 
tekstin muokkaaminen 
(aktivoiminen, kirjainkoot, 
kirjasinlajit), tasauksen 
hallinta (vasen, tasattu, 
keskitetty), rivivälin 
vaihtaminen, luetteloiden 
laatiminen, kuvan 
tuominen 
 
tutustuminen 
kuvankäsittelyyn ja 
esitysgrafiikkaan. 
 
 
  

 
tiedostonhallinnan perusteet: 
siirrä, kopioi, poista, 
kansioiden luominen 
 
sivu- ja kappaleasetukset 
 
kuvankäsittelyohjelmassa 
leikkaaminen, kopioiminen, 
liittäminen, koon muuttaminen, 
zoomaus  

pienimuotoisen esityksen 
laatiminen esitysgrafiikka-
ohjelmalla 
 
digitaalikameran ja  skannerin 
peruskäyttö 
 
taulukkojen ja diagrammien 
luominen 
 
sähköpostin käyttö 
 
 

 
  

 
em. sisältöjen syventäminen 
ja itsenäinen soveltaminen. 
 
+ 
 
tiedon tallennus ja siirtäminen 
tietoverkkoja ja siirrettäviä tallennus- 
välineitä hyväksi käyttäen 
 
tekstin ja kuvien 
tarkoituksenmukainen 
sommitteleminen 
 
laajojen ja jäsenneltyjen esitysten  
laatiminen esitysgrafiikka-ohjelmalla 
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 1-2 3-4 5-6 7-9 

 
Tiedon- 
hallinta- 
taidot  

 
ohjattu tutustuminen 
Internetin käyttöön 
 
tiedon etsiminen ohjatusti 
rajatuista tieto-kannoista, 
esim. opetusohjelmista 
 
 
 
  

 
tiedonhaku 
verkkosivustoista 
 
verkkosivujen, portaalien ja 
hakukoneiden peruskäyttö 
opettajan ohjeiden 
mukaisesti 
 
tutustutaan joihinkin 
sosiaalisen median 
palveluihin 

   
 

 
verkkosivujen, portaalien ja 
hakukoneiden monipuolinen 
käyttö 
 
hakutulosten sisällön ja 
luotettavuuden arvioiminen  

kerätyn tiedon järjestely, 
luokittelu ja esittäminen 
 
sosiaalisen median 
palveluiden 
käyttö, tiedon tuottaminen 
verkkoon 

 
em. sisältöjen syventäminen 
ja itsenäinen soveltaminen. 
 
+ 
 
oppilashallintojärjestelmän (Wilma) 
käyttäminen 
    
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, 
tietoturva ja etiikka 
 
perehdytetään tieto- ja viestintä- 
tekniikan turvalliseen käyttöön 
 

 
Yhteistyö-  
ja vuorovai-
kutustaidot, 
tietoturva  
ja etiikka 

  

 
perehdytetään tieto- ja 
viestintätekniikan 
turvalliseen käyttöön 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ymmärtää omien 
henkilötietojen käytön 
vaarat ja riskit Internetissä 

tekijänoikeuksien perusteet 
 
ymmärtää omien 
henkilötietojen käytön 
vaarat ja riskit Internetissä 
  
 

 
netiketin perussääntöjen 
tunteminen ja noudattaminen  

teknologiaan liittyvien eettisten 
ja moraalisten kysymyksien 
tunnistaminen, suojautuminen 
haitalliselta materiaalilta 

median jakelu ja hankkiminen 
sekä tekijänoikeudet 
verkkojulkaisussa 

 
em. sisältöjen syventäminen 
ja itsenäinen soveltaminen. 
 
+ 
 
syvempi perehtyminen tekijän- 
oikeuksiin ja käyttöoikeuksien  
myöntämiseen 
(esim. Creative commons -lisenssit)   
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Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä 

Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja 
oppimis-/harjoitteluohjelmiin sekä erilaisiin verkkoympäristöihin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä 
logiikkaa.  
Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään. 
 
Käytännön työtaidot 

Oppilas  
-    käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria  
-    käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön 
-    käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä 
-    kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä 
-    osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan  
      ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä  
-    osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä 
-    käyttää sähköpostia. 

Oppilas tunnistaa  
-    tietokoneohjelmien periaatteita  
-    työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä. 
   
Tiedonhallintataidot  
 
Oppilas osaa  
-    hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti 
-    tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan 
-    kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona 
-    arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa 
-    hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista 
-    käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. 
  
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka 
 
Oppilas  
-    käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti 
-    pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään 
-    käyttää verkkoympäristöjä yhteisöllisinä työvälineinä  
-    tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä 
-    osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan 
-    ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit 
-    tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet  
-    tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä 
-    tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. 
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7.1.9 Aihekokonaisuuksien toteutuminen Tampereen normaalikoulussa 
 

Jokaisessa oppiaineessa aihekokonaisuuksia toteutetaan soveltuvin osin. Aihekokonai-
suuksien toteuttaminen eri oppiaineissa on kuvattu kunkin aineen ainekohtaisten opetus-
suunnitelmien yhteydessä luvussa 7. Alla olevassa taulukossa on esitetty, millä luokka-
asteella aihekokonaisuuksia eri oppiaineissa erityisesti toteutetaan. 
 
 
PAKOLLINEN / VALINNAINEN 
OPPIAINE 

1 2 3 4 5 6 7 

        

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 7,8,9 9 8 7,8,9 8 7,8 7,8,9 

RUOTSI 7,8 9 9  8,9 8  

ENGLANTI 7,8,9 7,8,9 7,8,9 7,8,9
9 

9 7,8 9 

SAKSA   7,8  8 7 8 

RANSKA 8,9 8,9 8,9     

VENÄJÄ        

MATEMATIIKKA        

BIOLOGIA     8 7,9 7,9 

MAANTIETO  8,9 8  9   

FYSIIKKA 7 7,8 7,8 9 8,9 8,9 9 

KEMIA 7   9 7,8,9 7 8,9 

TERVEYSTIETO 7 7    8  

USKONTO 7,9 7,8 8,9  9  9 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO        

HISTORIA 7 7,8 8  7  7 

YHTEISKUNTAOPPI  9 9 9 9 9  

MUSIIKKI 7 7 7  7   

KUVATAIDE        

KÄSITYÖ     7  7 

LIIKUNTA 7,8,9  7,8  7,8,9   

KOTITALOUS 7 7  7 7  7 

OPPILAANOHJAUS 7   8,9   8,9 
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Valinnaiset kurssit        

        

KOTITALOUS 8,9 8,9   8,9   

        

 

Taulukkoa täydennetään vielä. 

 

Lisäksi aihekokonaisuuksia toteutetaan seuraavasti: 

 
1. Ihmisenä kasvaminen 

Norssissa pyritään käytännön toimilla luomaan kasvuympäristö, jossa tuetaan oppilaan 
yksilöllisyyden kehittymistä ja toisaalta toiset huomioon ottavaa yhteisöllisyyttä. Pyritään oppilaan 
itseohjautuvuuteen niin, että hän sisäistää koulun järjestyssäännöt ja noudattaa niitä ja muutenkin 
hyvää käytöstä. 

Tällaisia käytännön toimia ovat: 

- yhteistoiminnalliset ja oppijakeskeiset työtavat 
- arviointijärjestelmä, joka tukee oppilaan itsetuntemusta (itsearviointi ja jatkuva suullinen palaute) 
- kehityskeskustelut 
- kodin ja koulun yhteistyö 
- oppilashuoltotyöryhmän työ 
- tukioppilastoiminta 
- koulun juhlat ja yhteiset tilaisuudet. 

 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

Lähtökohtana kansainvälisyyskasvatukselle on eri oppiaineissa oma kulttuuri-identiteetti ja omien 
juurien tuntemus. Oppilaalle tarjotaan myös sekä tiedollisesti että kokemuksellisesti 
mahdollisuuksia tutustua muihin kulttuureihin ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä. 

Tällaista toimintaa ovat: 

- Oskari-kuoro 
- eri aineiden projektit 
- ulkomaisten yhteistyökoulujen kanssa tehtävät projektit 
- EU:n koulutusohjelmat: esim. Comenius ja ESP (European Schools' Project) 
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3. Viestintä ja mediataito 

Mediataitoja opiskellaan sekä viestien lähettämisessä että vastaanottamisessa. Eri oppiaineissa 
käytetään erilaisia viestintätekniikoita.  Mediataitoja harjoitellaan mm. seuraavasti: 

- projektityöt, joissa oppilaat joutuvat valikoimaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti sekä käyttämään 
 saamaansa tietoa eettisesti oikein  

- oppilailla on mahdollisuus käyttää Internetiä ja sähköpostia myös oppituntien ulkopuolella. 

 

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

Vastuunottoa ja osallistumista sekä yrittäjyyttä edistetään käytännön koulutyön järjestelyillä: 

- kaikessa koulutyössä kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen 
- kurssien alussa sisältöjä ja työtapoja suunnitellaan yhdessä 
- oppilailla on matala kynnys esittää omia näkemyksiään opettajille ja rehtorille 
- luokkia edustavat omat puheenjohtajat ja sihteerit 
- koulussa toimii oppilaskuntatoimikunta 
- 9. luokalla järjestetään työelämään tutustumisjakso  
- luokan toiminnan rahoittamiseksi on mahdollista kahvilan pito, myyjäiset, diskot ym.  
  varainhankinta.  
 

5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

Oppilaista kasvatetaan ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, jotka 
suuntautuvat tulevaisuuteen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. 
Kouluympäristössä tämä näkyy mm. seuraavasti: 

- oppilaskunnan organisoima paperinkeräys  
- oppilaat osallistuvat ympäristön suunnitteluun 
- huomioidaan esteettinen ympäristö tuottamalla seinille laadukkaita oppilastöitä 
- koulu on mukana yliopiston Ekokampus-projektissa. 
 

6. Turvallisuus ja liikenne 

Oppilaille annetaan tietoa mm. päihteistä ja niiden mukanaan tuomasta rikollisuudesta sekä 
liikenneturvallisuudesta. Norssissa on käytössä seuraavat väkivallattomuutta ja turvallisuutta 
edistävät toimintamallit:  

- asioihin puututaan yhdessä kotien kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. 
koulukiusaamistapauksissa 
- oppilashuoltotyöryhmä tekee ehkäisevää toimintaa 
- kehityskeskustelut toimivat ennalta ehkäisevästi 
- sosiaalityö (kuraattori) 
- asiantuntijavieraat eri teemojen puitteissa, esim. lähipoliisin vierailut 
- koulussa on kriisisuunnitelma sekä muita suunnitelmia ja harjoituksia hätätilanteiden varalta 
- tietyissä oppiaineissa on erilliset työturvallisuusohjeet. 
 

7. Ihminen ja teknologia 

Oppilas oppii teknologian perustiedot ja -taidot eri oppiaineissa. Lisäksi hän oppii arvioimaan ja 
soveltamaan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa teknologiaa. 
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7.2  Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 
 
Tampereen yliopiston normaalikoulussa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen ja toisen kotimaisen 
kielen opiskelu järjestetään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 edellyttämällä 
tavalla.  
 

7.3  Äidinkieli ja kirjallisuus  

”Kieli tekee ihmisestä ihmisen.” 
 

Lähtökohtia äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmaan 
                   

Äidinkieli on 
- ajattelun 

- itseilmaisun 

- viestinnän 

- sosiaalisten suhteiden 

- maailmankuvan muodostamisen sekä 

- kulttuurin siirron ja kehittämisen väline. 

 

 

 
Kieliyhteisön jäsenyys on osallisuutta tietystä kielestä ja kulttuurista. Kielen kehitys koskettaa 
oppilaan koko persoonaa, koska kieli kattaa jokaisen inhimillisen vuorovaikutuksen osa-alueen. 
Kieli on yhteydessä yksilön kehitykseen muun muassa älyllisellä, emotionaalisella ja sosiaalisella 
tasolla. Tämä selittää äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisen aseman kouluaineiden joukossa. 
Kouluyhteisössä oppilas voi entisestään monipuolistaa kielellisiä kokemuksiaan. Niiden ja 
asiantuntevan ohjauksen varassa hänen on mahdollista oppia ymmärtämään kielen 
perusluonnetta ja kielensä ominaislaatua. 

 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on oppilaan kielen kehityksen tukemista ja vahvistamista. Häntä 
kasvatetaan tasapainoiseksi kieliyhteisön jäseneksi, joka on tietoinen kielestä, kieliyhteisöstä ja 
omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan kielen käyttäjänä. Tasapainoisuus merkitsee luovuuden ja 
normien, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainoa. Samoin myös äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetuksen alueet, vuorovaikutustaidot, luku- ja kirjoitustaidot sekä kirjallisuus ja kieli täydentävät 
toisiaan ja rakentuvat toistensa varaan. 
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Kirjallisuus ja kieli 

1. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 

● tutustuu kirjallisuuteen kuunnellen ja lukien, hänen lukuinnostuksensa herää ja hän saa aineksia 
   ajatteluunsa ja ilmaisuunsa 
● työskentelee kuullun ja luetun pohjalta kuvittaen, näytellen ja sepittäen omia tuotoksia 
● harjoittelee kirjaston käyttöä 
● tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja ja käyttämään käsitteitä kuten  
   äänne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva 
● oppii vertailemaan. yhdistelemään ja luokittelemaan sanoja 
● oppii tunnistamaan ja suullisesti tuottamaan lauseita 

 

TAVOITTEET 

2. luokka 

Vuorovaikutustaidot 
 

Tavoitteena on, että oppilas 

 ● oppii kuuntelemaan keskittyen ja ymmärtää kuulemansa 
● oppii kysymään ja vastaamaan sekä kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan,  
   ajatuksiaan ja mielipiteitään  
● oppii  ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti  
 
Luku- ja kirjoitustaidot 

Tavoitteena on, että oppilas 

● hallitsee lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikat 
● kehittää lukemisessa ja kirjoittamisessa saavuttamiaan taitoja edellytystensä mukaisesti  
   säännöllisesti harjoiteltaessa 
● harjoittelee tiedon etsimistä erilaisista lähteistä 
● kehittää medialukutaitoaan ja viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä 
   oppimisympäristössä 
● oppii vähitellen kirjoittamaan omaa tekstiään ja kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitettua 
   kieltä koskevia sopimuksia 
● oppii tarkkailemaan itseään lukijana ja kirjoittajana 

Kirjallisuus ja kieli 

Tavoitteena on, että oppilas 

● oppii valitsemaan itselleen lukutaitoaan vastaavaa luettavaa 
● oppii eläytyen kuuntelemaan ja lukemaan 
● oppii nauttimaan lukemisesta 
● harjoittelee keskustelemaan kirjallisuudesta 
● käyttää kirjastoa 
● hyödyntää kirjallisuusharrastusta työskentelyssään 
● tutustuu kirjallisuussanastoon kuten satu, runo, näytelmä 
● tottuu tarkastelemaan kieltä, sen merkityksiä ja muotoja 
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan päättyessä 
 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle 
           havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa 

• osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja  
           muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen;  
           keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä 

• osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin. 
 

Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän 

• on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen;  
            hänen lukemisensa on niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen 
            tekstien lukemisesta  

• on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo  
            tekemään päätelmiä lukemastaan 

• osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa  
            kirjoittamistilanteista, hän osaa myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan 

• osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös 
tietokoneella 
 

• osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää  
lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.  
 
 

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän 
 

• etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja  
myös löytääkseen tietoa 
 

• on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen  
            medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen  

• pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu  
            erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan 
            sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä  
            ja osaa käyttää  aakkosjärjestystä 

• on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä. 
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Äidinkielen ja kirjallisuus vuosiluokilla  3 – 5 
 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä vuosiluokilla 3 – 5 on äidinkielen 
perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, 
luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan 
kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. 

Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on näinä vuosina itseisarvoa, mutta niillä 
tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. 
Oppilasta harjaannutetaan myös oman lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen (esim. 
lukudiplomi).   

 

TAVOITTEET 
Viestintä 

3. luokka 
Tavoitteena on, että oppilas 

• oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja 
• rohkaistuu osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä  
• kokee ilmaisun iloa monipuolisissa harjoitteissa 
• oppii ymmärtämään ja harjoittelee viestien laatimista 
• harjoittelee ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti puhumalla, kirjoittamalla ja 

kehonkielellä 
 

4. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 

• oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja 
• rohkaistuu osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä sekä pyrkii ottamaan 

huomioon ja kuuntelemaan toisten mielipiteitä ja ajatuksia 
• kokee ilmaisun iloa monipuolisissa harjoitteissa sekä saa varmuutta omaan ilmaisuunsa 

oppii ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti puhumalla, kirjoittamalla ja kehonkielellä 
• harjoittelee  toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat kuvat ja ääni ovat 

vuorovaikutuksessa. 
 

5. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 

• oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja 
• rohkaistuu osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä sekä pyrkii ottamaan 

huomioon ja kunnioittamaan toisten mielipiteitä ja ajatuksia 
• kokee ilmaisun iloa monipuolisissa harjoitteissa sekä saa varmuutta omaan ilmaisuunsa 
• oppii ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti puhumalla, kirjoittamalla ja kehonkielellä 
• oppii  toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat kuvat ja ääni ovat vuorovaikutuksessa. 

 

 



 76 

Lukeminen ja tiedonhallintataidot 

3. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• oppii lukemaan erilaisia tekstejä 
• harjoittelee tiedonhankintaa 
• opettelee etsimään tietoa erityyppisistä, painetuista ja sähköisistä, ikäkaudelleen  

sopivista lähteistä 
• harjoittelee valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin  
• lukee huvikseen ja hyödykseen. 

 

Tavoitteena on, että oppilas 

4. luokka 
• oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä, tutustuu erilaisiin lukutapoihin 
• harjoittelee  luetun ymmärtämistä parantavia strategioita  
• tuntee tiedonhankinnan päävaiheet 
• opettelee etsimään tietoa erityyppisistä, painetuista ja sähköisistä, ikäkaudelleen  

sopivista lähteistä sekä oppii pohtimaan tiedon oikeellisuutta ja merkitystä itselleen 
• oppii löytämään pääasiat ja erottaa mielipiteet tosiasiasta omanikäisilleen sopivasta  

tekstistä 
• oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin, muodostamaan lukemastaan  

mielipiteen ja pohtimaan, mitä uutta hän on lukemastaan oppinut tai miten luettu  
liittyy hänen omaan elämäänsä  

• lukee huvikseen ja hyödykseen. 

Tavoitteena on, että oppilas 

5. luokka 
• oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä, tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja arvioi   

itseään lukijana 
• harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä parantavia strategioita ja syventää näin luetun 

ymmärtämisen taitojaan 
• tuntee tiedonhankinnan päävaiheet 
• opettelee etsimään tietoa erityyppisistä, painetuista ja sähköisistä, ikäkaudelleen  

sopivista lähteistä sekä oppii pohtimaan tiedon oikeellisuutta ja merkitystä itselleen 
• oppii löytämään pääasiat ja erottaa mielipiteet tosiasiasta omanikäisilleen sopivasta  

tekstistä 
• oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin, muodostamaan lukemastaan  

mielipiteen ja pohtimaan, mitä uutta hän on lukemastaan oppinut tai miten luettu  
liittyy hänen omaan elämäänsä  

• lukee huvikseen ja hyödykseen. 
 

 

Kirjoittaminen 

3. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• haluaa ilmaista itseään kirjallisesti 
• harjoittelee erilaisten tekstien laatimista sekä suullisesti että kirjallisesti  
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• kirjoittaa eri tarkoituksiin käsin ja tietokoneella 
• käyttää mielikuvitustaan kirjoittaessaan 
• kehittää kirjoittamistaitojaan: käsin kirjoittaminen vakiintuu motorisesti, oppilas osaa  

sitoa kirjaimia toisiinsa 
• harjoittelee käyttämään lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.  

 
4. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• haluaa ilmaista itseään kirjallisesti 
• harjoittelee eri tekstilajeja sekä suullisesti että kirjallisesti 
• kirjoittaa eri tarkoituksiin käsin ja tietokoneella 
• käyttää mielikuvitustaan kirjoittaessaan 
• harjoittelee  hyödyntämään ajatus-, mielle- ja käsitekarttatekniikkaa 
• kehittää kirjoittamistaitojaan niin, että käsin kirjoittaminen vakiintuu ja oppilas osaa  

sitoa kirjaimia toisiinsa 
• käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta ja muita välimerkkejä.  

 

5. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• haluaa ilmaista itseään kirjallisesti 
• oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti 
• kirjoittaa eri tarkoituksiin käsin ja tietokoneella 
• käyttää mielikuvitustaan kirjoittaessaan 
• harjoittelee ja hyödyntää ajatus-, mielle- ja käsitekarttatekniikkaa 
• oppii tuottamaan ja muokkaamaan omaa tekstiä käsin ja tietokoneella  
• käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta ja muita välimerkkejä.  

 

Kielen tehtävät ja rakenne 

3. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• harjoittelee  hyödyntämään kielellisiä havaintojaan ja taitojaan tekstien ymmärtämisessä ja  

tuottamisessa 
• osaa luokitella sanoja eri perustein 
• harjoittelee ryhmittelemään sanoja merkityksen ja taivutuksen perustella  
• pohtii ja ymmärtää sanojen merkityksiä, muotoja ja symboleita 
• harjoittelee tunnistamaan  ilmaisussaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 

4. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• osaa hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan tekstien ymmärtämisessä ja  

tuottamisessa 
• osaa luokitella sanoja eri perustein 
• harjoittelee ryhmittelemään sanoja merkityksen ja taivutuksen perustella sanaluokkiin 
• tietää verbien tehtävät lauseessa ja osaa käyttää verbien persoonamuotoja 
• hahmottaa  tekstistä lauseet ja opettelee tunnistamaan lauseista  esim. perustyyppisen 

subjektin ja predikaatin 
• pohtii ja ymmärtää sanojen merkityksiä, muotoja ja symboleita 
• tuntee ja osaa käyttää ilmaisussaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 
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5. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• osaa hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan tekstien ymmärtämisessä ja  

tuottamisessa 
• osaa luokitella sanoja eri perustein 
• osaa luokitella sanoja merkityksen ja taivutuksen perustella sanaluokkiin ja osaa perustella 

valintansa  
• tietää verbien tehtävät lauseessa ja osaa käyttää verbien persoonamuotoja 
• hahmottaa  tekstistä lauseet ja lauseista perustyyppisen subjektin ja predikaatin 
• pohtii ja ymmärtää sanojen merkityksiä, muotoja ja symboleita 
• tuntee ja osaa käyttää ilmaisussaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. 

 

Kirjallisuus ja kulttuuri 

3. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• innostuu lukemaan monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta 
• tutustuu oman maansa lasten ja nuorten kirjallisuuteen 
• harjoittelee valitsemaan itselleen sopivaa ja kiinnostavaa luettavaa siten, että 

hänen lukuharrastuksensa ja -innostuksensa kehittyy edelleen 
• oppii perustietoja mediasta ja  harjoittelee viestintävälineiden käyttöä. 

 

4. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta 
• tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja 

elokuvan keinoin 
• oppii havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja kielimuodot ja antamaan 

niille arvon 
• oppii perustietoja mediasta ja käyttää viestintävälineitä 

 

5. luokka 

Tavoitteena on, että oppilas 
• lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta 
• tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja 

elokuvan keinoin 
• oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja 
• saa lisää kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista 
• oppii havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja kielimuodot ja antamaan 

niille arvon 
• oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti 
• saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen 

tietoisuutensa vahvistuu ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee. 
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä 
 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

• rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa 
kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron 
keskustelutilanteessa 

• kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten  
havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon  
viestintätilanteen ja välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on 
ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan 

• osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii 
perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa 

• osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja 
viestintätilannetta koskevia päätelmiä 

• pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän  
osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin. 

 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

• on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon 
• osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita 
• tuntee tiedonhankinnan päävaiheet 
• on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja 

sähköisistä lähteistä 
• löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia 
• erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja  

merkitystä itselleen 
• lukee huvikseen ja hyödykseen.  

 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän 

• osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja 
ohjeen 

• suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja 
mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan 
oma ääni ja laajeneva sanavarasto  

• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa 
käyttää tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa 
käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti     

• osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala 
• osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla  
• hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja 

yhdyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut  
käyttämään myös muita välimerkkejä. 

 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 

• hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja 
tuottamisessa  

• on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja 
luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen 
perusteella sanaluokkiin 

• tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa 
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• hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa  
lauseen tekstin osaksi 

• tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa 
ilmaisussaan  

• on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia  
valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin  

• pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana  
• hän laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan  
• on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. 

 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus luokilla 6 – 9 

 
Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan 
tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien 
vaatimuksia. Oppilasta ohjataan hahmottamaan itsensä ja tekstinsä osaksi sosiokulttuurista 
ympäristöä ja rakentamaan vuorovaikutusta erityyppisissä viestintätilanteissa. Pyrkimys on, että 
oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy 
tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta 
lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta ja mediatekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan 
yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä. Lisäksi opetus tarjoaa 
oppilaalle mahdollisuuksia saada tietoja, kokemuksia ja elämyksiä teatterista. 

 

TAVOITTEET   
 

6. luokka 

Viestintä 
 
Tavoitteena on, että oppilas 

• kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan 
 

• harjoittelee toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja 
            vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen               
            ulkopuolella 

• pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on  
erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen. 

 

Lukeminen ja tiedonhallintataidot 

Tavoitteena on, että oppilas 

• harjoittelee aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi kehittäen tulkitsevia luku- ja 
kuuntelutaitojaan 

• kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja harjoittelee ennakoimaan, millaista 
luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät  

• harjoittelee tiedonhankinnan ja -käytön prosesseja ja oppii käyttämään monenlaisia  
            lähteitä. 
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Kirjoittaminen 

Tavoitteena on, että oppilas 

• kehittyy monipuoliseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa 
            kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan 

• rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan 
            rakentavasti muiden ajatuksia 

• harjoittelee suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja 
            kirjoitustehtävissään 

• harjoittelee ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan       
 

Kielen tehtävät ja rakenne 

Tavoitteena on, että oppilas 

• oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta ja 
harjoittelee hyödyntämään tietoaan omassa viestinnässään. 

 

 
Kirjallisuus ja kulttuuri 

Tavoitteena on, että oppilas 

• monipuolistaa lukuharrastustaan ja tutustuu oman maansa ja muitten kansojen 
           kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan keinoin 

• saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja 
ohjata ihmisten valintoja 
 

• saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen  
            suvaitsevaisuutensa ja eettinen tietoisuutensa vahvistuu, ja hänen näkemyksensä  
            kulttuureista laajenee 

• kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan. 
. 
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YLEISET TAVOITTEET LUOKILLA 7 – 9 

 

A. Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat 

Oppilas 

• kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan  
• harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti ja vuoro-

vaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen ulkopuolella 
• pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on erilaisia 

näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen. 
 

B. Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy 

Oppilas 

• harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat luku- ja 
kuuntelutaitonsa kehittyvät 

• kehittää tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista luku-, kuuntelu- tai 
tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät 

• tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja osaa hyödyntää monenlaisia lähteitä.  
 

C. Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy 

Oppilas 

• kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa 
kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan 

• rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan muiden 
ajatuksia 

• tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitus-
tehtävissään 

• ottaa huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.  
 

D. Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee 

Oppilas 

• oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta 
• monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuudentuntemuksensa syvenee, ja hän oppii 

tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja eri maiden klassikkoja 
• saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja 

ohjata ihmisten valintoja 
• saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tietoisuutensa 

vahvistuu, ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenevat 
• kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan.  
 

Tavoitteita ei jaeta erikseen vuosiluokille 7 – 9, koska opetus tähtää samoihin tavoitteisiin 
joka vuosiluokalla. Sisällöt laajenevat ja syvenevät opetuksen edetessä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT VUOSILUOKILLA 7 – 9 

  
Vuorovaikutustaidot 

• Perustietoa vuorovaikutuksesta ja tekstien sisällöstä, rakenteesta ja ilmaisutavasta sekä niiden 
yhteydestä viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja viestintäsuhteeseen 

• tehtävän mukaisen etenemisen ja puheenvuorolajien monipuolistamisen harjoittelua eri-
tyyppisissä keskusteluissa ja viestintäympäristöissä 

• puheenvuoron ajoittaminen ja mitoittaminen, kielimuodon valinta, menettely ristiriitatilanteissa 
ja eriävien näkemysten hyödyntäminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

• viestintärohkeuden ja -varmuuden vahvistamista, omien näkemysten esittämisen ja 
puolustamisen harjoittelua sekä ilmaisutapojen kehittämistä. 

 

Tiedonhankintataidot 

• Tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä: tiedonhankinnan suunnittelua, lähteiden 
luotettavuuden ja ymmärrettävyyden arviointia 

• muistiinpanojen tekemisen ja yksinkertaisten lähdemerkintöjen harjoittelua, aineistojen 
valikointia, ryhmittelyä ja rakentamista esitykseksi. 

 

Aktiivinen ja kriittinen kuunteleminen ja lukeminen 

• Ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua 
• silmäilevän, etsivän sekä sana- ja asiatarkan ja päättelevän lukutavan harjoittelua, 

lukuprosessien hallinnan varmentamista 
• siltojen rakentamista tekstin ja vastaanottajan välille, oman tekstin vastaanoton tarkastelua ja 

perustelua tekstistä käsin, luetun ohjattua analysointia ja lukukokemusten jakamista   
• tekstin sisällön tiivistämistä, mielipideainesten, tekijän tavoitteiden ja keinojen tunnistamista, 

erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden kannalta, tekstien vertaamista eri näkökulmista 
• puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä 

ja arviointia. 
 

Tekstitieto 

• Selostavien, kuvailevien, ohjaavien, kertovien, pohtivien ja kantaa ottavien tekstityyppien 
tarkastelua asia- ja kaunokirjallisissa teksteissä 

• kulttuurissa keskeisten tekstilajien tunnistamista ja tekstien tarkastelua rakenteellisina ja 
merkityksellisinä kokonaisuuksina 

• tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merkityksen 
rakentajina 

• tekstiyhteydessä olevien lauseiden tarkastelua sananvalinnan ja kieliopillisten keinojen käytön 
näkökulmasta. 
 

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen 

• Omien tekstien ja työskentelyn tavoitteiden määrittelyä ja tekstintekoprosessien 
vakiinnuttamista 

• tekstien sisällön, kielen ja muodon tarkastelua ja suunnitelmallista kehittelyä 
• tavallisten jäsentelytapojen harjoittelua, jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista 
• tekstien suuntaamista eri kohderyhmille ja erilaisiin viestintävälineisiin 
• puhe-esityksiä koulussa ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin  
• kirjoittamista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen. 
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Yleiskielen käyttö 

• Suomen kielen tilanteenmukaisen, sosiaalisen ja maantieteellisen vaihtelun sekä yleiskielen 
käytön perusteiden pohdintaa 

• yleispuhekielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan harjoittelua 
• kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittämistä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista. 
 

Yleissivistävä kielitieto 

• Perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta ja käsitys kielidemokratiasta sekä äidinkielen 
merkityksestä 

• suomen kielen vaiheisiin ja vaihteluun tutustumista 
• suomen kielen rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelua.  

  

Kirjallisuustieto 

• Kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä kirjailijoista ja tutustumista heidän 
teoksiinsa sekä Kalevalaan, kansanperinteeseen ja Suomen kirjallisuuden päävaiheisiin 

• yhteisten ja valinnaisten kokonaisteosten lukemista ja runsaasti ja muita lyhyitä tekstejä 
• kaunokirjallisuuden luokittelu pää- ja joihinkin alalajeihin 
• tekstien tyylillinen pääjako: romanttisten, realististen ja modernien tekstien tuntomerkkejä 
• fiktion rakenteiden erittelyä keskeisiä käsitteitä käyttäen. 
 

Suhde yhteisön kulttuuriin 

• Omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä -taitojen kehittymisen seuraamista 
sekä arviointia 

• kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja tarkastelua elämysten antajina ja näkemysten kehittäjinä; 
omia elämyksiä ja näkemyksiä kuvaavien ja uusia maailmoja rakentavien fiktioiden tuottamista 

• teatteri- ja elokuvakokemusten hankkimista, kokemusten erittelyä ja jakamista. 
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ERITYISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN 
 

7. luokka 

 

Tavoitteet 

Oppilas 

- kehittyy ryhmäviestijänä 

- harjaantuu tiedonhankinta- ja opiskelutaidoissaan 

- harjaantuu kielen analysoijana ja tekstien tuottajana 

- kehittyy kauno- ja tietokirjallisuuden lukijana ja analysoijana 

 

Sisällöt 

• ryhmäviestintätaidot 

- kysyminen, kuunteleminen, toisen puheeseen reagoiminen, oman mielipiteen ilmaiseminen, 
nonverbaalien viestien ymmärtäminen, toisten huomioon ottaminen 

• tiedonhankinta- ja opiskelutaidot: erilaisia tekstejä eri lähteistä erilaisin lukustrategioin 
- tekstilajeja esimerkiksi kertomus, kuvaus, selostus, uutinen, muistiinpanot, tiivistelmä, 
referaatti, sarjakuva 

• tekstitieto 
 

- erilaisten tekstien tuottamistaidot: kirjoitettu ja puhuttu teksti prosessina 

- tekstin kielen analysointi: esimerkiksi lause ja virke, lausetyypit, sanojen luokittelu ja taivutus, 
sanavalinnat 

- tekstin visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelu 

- kirjakielen vakiinnuttaminen, harjaantuminen yleispuhekielen käyttöön 

• kirjallisuus- ja kulttuuritieto 
 

- kaunokirjallisuuden pääluokittelu ja joihinkin lajityyppeihin tutustuminen 

- kaunokirjallisuuden käsittely keskeisiä käsitteitä käyttäen 

- tietokirjallisuuteen tutustuminen 

- kirjallisuus-, teatteri- ja elokuvakokemusten erittely ja jakaminen. 

 

8. luokka 

Tavoitteet 
 
Oppilas 
- oppii ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteensä sekä toimimaan tavoitteellisesti erilaisissa 
puhetilanteissa  
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- tuntee vaikuttamaan pyrkiviä tekstilajeja ja osaa eritellä niiden vaikuttamisen keinoja 
- kykenee tuottamaan mielipidetekstejä 
- ymmärtää median ja kaunokirjallisuuden roolin vaikuttajana   
 
Sisällöt 
 

• ryhmä- ja yksilöviestintätaidot: keskustelu- ja esiintymistaidon monipuolistaminen 
- esimerkiksi väittely, ongelmanratkaisukeskustelu, perusteltu puheenvuoro 

• tiedonhankinta- ja opiskelutaidot: erilaisia tekstejä eri lähteistä erilaisin lukustrategioin 
 - tekstilajeja esimerkiksi pääkirjoitus, yleisönosastokirjoitus, arvostelu, mainos
 - kriittinen lukutaito, lähteiden luotettavuuden pohdinta 
• tekstitieto 

- vaikuttavien tekstien analysointi ja rakentaminen: argumentointi, kielelliset 
suhtautumistavat 

- lauseiden erittely ja rakentaminen merkityksen ja käytön näkökulmasta 

• kirjallisuus- ja kulttuuritieto 
- kaunokirjallisuuden tyylisuuntiin ja joihinkin klassikoihin tutustuminen 

- joihinkin kaunokirjallisuuden lajityyppeihin tutustuminen 

- media vaikuttajana 

- kirjallisuus-, teatteri- ja elokuvakokemusten erittely ja jakaminen. 

9. luokka 
Tavoitteet 

Oppilas 

- kykenee toimimaan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kontekstin edellyttämällä tavalla 

- pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan työprosessin 

- tuntee suomen kielen ominaispiirteitä ja ymmärtää kielen vaihtelun 

- tuntee suomalaisia kirjallisuuden klassikoita 

- ymmärtää oman kielen ja kulttuurin merkityksen yksilölle ja kansakunnalle 

 

Sisällöt 

• ryhmä- ja yksilöviestintätaidot 
- julkiset keskustelut 

- tilannepuheet 

- palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

• tiedonhankinta- ja opiskelutaidot: erilaisia tekstejä eri lähteistä eri lukustrategioin 
- viralliset tekstit, esimerkiksi virallinen kirje ja raportti 

- pitkäjänteistä tiedonhankintaa ja käsittelyä vaativa päättötyö 

• tekstitieto 
- suomen kielen ominaispiirteet 
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- lauseenvastikkeet 

- kielen vaihtelu 

- yhteiskunnan vaatimusten mukaiset tekstitaidot: puhutun ja kirjoitetun kielen   
  normien hallinnan varmentaminen 

• kirjallisuus- ja kulttuuritieto 
- kansanperinne 

- suomen kirjallisuuden vaiheet 

- kirjallisuus-, teatteri- ja elokuvakokemusten erittely ja jakaminen 

- yleiskuva Suomen ja maailman kielitilanteesta 

- suomen kielen vaiheet 

- kielisukulaisuus ja suomen sukukielet 

- äidinkielen merkitys yksilölle ja kansakunnalle. 

 

AIHEKOKONAISUUDET 

Kunkin aihekokonaisuuden yleiset tavoitteet ja sisällöt ovat opetussuunnitelman luvussa 7.1. 
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa aihekokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä integroidaan muuhun 
opetukseen soveltuvin osin esimerkiksi seuraavasti: 

 

Ihmisenä kasvaminen 

- kirjallisuutta käsiteltäessä voidaan keskustella oikeasta ja väärästä, henkilöiden 
tunteista ja teoista, heidän muuttumisestaan, oikeudenmukaisuudesta, 
ongelmista ja ratkaisuista ja niin edelleen 

- kirjoittamalla oppilaat voivat pohtia muun muassa omia taustojaan sekä omaa 
suhdettaan itseensä ja ympäröivään maailmaan 

- erilaiset ryhmäviestintäharjoitukset ja ryhmätyöt ohjaavat ottamaan toiset 
huomioon 

- muun muassa prosessikirjoittaminen ja päättötyö ohjaavat pitkäjänteiseen 
työskentelyyn ja opiskelutaitojen kehittämiseen 

- aihekokonaisuutta käsitellään kaikilla luokilla 7. – 9. 
 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

- tutustutaan suomen kielen, Suomen kirjallisuuden, kansanperinteen ja muun 
kulttuurin historiaan ja nykytilaan 

- hankitaan muun muassa kirjallisuuden, teatterin ja elokuvien avulla tietoja ja 
kokemuksia muista kulttuureista 

- pohditaan eri kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja 
- pohditaan oman kielen ja kulttuurin merkitystä yksilölle ja kansakunnalle 
- aihekokonaisuutta käsitellään erityisesti 9. luokalla. 

 

Viestintä ja mediataito 

- analysoidaan, arvioidaan ja tuotetaan erilaisia mediatekstejä 
- vertaillaan eri tietolähteitä ja arvioidaan lähteiden luotettavuutta 
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- tutustutaan median käyttämiin vaikuttamisen keinoihin ja pohditaan median 
roolia yhteiskunnassa 

- pohditaan viestinnän ja vaikuttamisen etiikkaa 
- oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia käyttää erilaisia viestinnän ja median 

välineitä 
- aihekokonaisuutta käsitellään erityisesti 8. luokalla. 

 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

- pohditaan yksilön vaikuttamisen mahdollisuuksia ja keinoja yhteiskunnassa, 
kouluyhteisössä, järjestöissä ym. 

- vahvistetaan oppilaan teksti- ja viestintätaitoja niin, että hänellä on valmiudet 
ottaa osaa yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan 

- aihekokonaisuutta käsitellään kaikilla luokilla 7. – 9. 
 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

- aihekokonaisuuteen liittyvistä asioista voidaan oppilaalle tarjota mahdollisuuksia 
lukea kirjallisuutta, kirjoittaa mielipidetekstejä, väitellä, keskustella, pitää 
puheenvuoroja ym. 

- aihekokonaisuutta käsitellään erityisesti 8. luokalla. 
 

Turvallisuus ja liikenne 

- aihekokonaisuuteen liittyvistä asioista voidaan oppilaalle tarjota mahdollisuuksia 
lukea kirjallisuutta, kirjoittaa mielipidetekstejä, väitellä, keskustella, pitää 
puheenvuoroja ym. 

- aihekokonaisuutta käsitellään erityisesti 7. ja 8. luokalla. 
 

Ihminen ja teknologia 

- harjoitellaan tietoteknisten laitteiden sekä tietoverkkojen käyttöä 
- aihekokonaisuutta käsitellään kaikilla luokilla 7. – 9. 
 

 

ARVIOINTI  

 
Perusopetuksessa äidinkieli on laaja-alainen tieto-, taito- ja taideaine. Äidinkielen ja kirjallisuuden 
arviointikriteerit kuvastavat oppiaineen ja sen hallinnan monipuolisuutta: suullisia ja kirjallisia 
kielentaitoja, erilaisten tekstien lukemisen ja ymmärtämisen taitoa, kirjallisuuden tuntemista ja 
harrastamista sekä peruskoulun kielitiedon hallintaa ja soveltamista. Kriteereissä ovat mukana 
myös työprosessien hallinta sekä oppilaan kiinnostus ja asenteet äidinkielen ja kirjallisuuden 
opiskeluun ja oman kielitaidon kehittämiseen. 

Äidinkielen taidot kytkeytyvät toisiinsa laajoiksi taitokimpuiksi. Opetuksessa pyritään aineen 
sisäiseen eheyteen. Kriteereissä pyritään sekä yhdistämään äidinkielen taitoja toisiinsa että 
yhdistämään tietoja taitoihin. Tätä periaatetta noudatetaan myös kriteerien pohjalta laadittavissa 
koetehtävissä. 

Tuntityöskentely on tärkeä osa arviointia. Opettajan lisäksi oppilas harjaantuu myös itse arvioi-
maan sekä kirjallisesti että suullisesti omaa työtään. Oppilailta edellytetään siis itsearviointia. 
Arviointi kohdistuu sekä työskentelyprosesseihin, oppimistehtäviin ja -tuloksiin. Arvioinnissa 
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korostuvat aktiivisuus, harrastuneisuus ja vastuun tunteminen omasta oppimisesta. Tekstit ja 
itsenäisesti opettajan ohjauksessa toteutetut omat työt arvioidaan kirjallisesti. 

 
Päättöarvosanaa antaessaan opettaja  suhteuttaa oppilaan tiedot ja taidot alla oleviin 
päättöarvioinnin kriteereihin arvosanalle 8. 

  

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
 
• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että 
  yksin esiintyessään 
• osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa 
• osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa 
  puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja 
  ja perusteluja 
• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun 
  asioista ollaan eri mieltä 
• tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon 
  viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; 
  hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi 
• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta 
  ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta 
  toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä. 
 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 
 
• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, 
  väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin 
  kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa 
• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa 
  tekstiympäristössä 
• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen 
• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista 
• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 
• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut 
• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan 
 henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 
• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 
• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja 
  ilmaisuun 
• pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista 
• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, 
  käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä 
  tekstin tarkoitukseen ja sävyyn 
• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä 
  havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään. 
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on 
kehittynyt niin, että hän 
 
• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti 
  välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne 
• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä 
  tuottaessaan 
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• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; 
  hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata 
• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa 
  kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, 
  yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 
• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin 
  hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä 
• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja 
  rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen 
  mukaan tiivistää tekstiään 
• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista 
  ja oikeinkirjoituskäytänteistä. 
 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 
 
• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen 
• löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja 
  osaa perustella valintojaan 
• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, 
  tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan 
  runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti 
  sovitun määrän 
• tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden 
  klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia 
• pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa 
• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa 
  sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät 
  ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; 
  hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä 
• tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan 
• tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa 
  ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on 
  perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä. 
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7.3.1.  Suomi toisena kielenä 
 

Oppilaalle opetetaan suomea toisena kielenä (S2), mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida 
olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, 
lukeminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteiden hallinta ja kielitaito). 

Oppilaan oman äidinkielen taito on pohjana suomen kielen oppimiselle. Tukemalla oman 
äidinkielen opetusta oppilaalle annetaan mahdollisuus kasvaa kaksikieliseksi ja -kulttuuriseksi 
ihmiseksi. Tampereen normaalikoulun oppilaita rohkaistaan osallistumaan oman äidinkielen 
opetukseen Tampereen kaupungin järjestämissä ryhmissä, jos oppilaan oman äidinkielen opetusta 
on tarjolla.  

Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan, sisällöiltään ja arvioinniltaan suomi 
äidinkielenä -oppimäärästä. Suomi toisena kielenä ei etene luokka-asteittain, vaan tasoittain. Tasot 
nojaavat Suomessa laadittuun sovellukseen asteikosta, joka sisältyy Euroopan neuvoston toimesta 
kehitettyyn Kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. 
Asteikko on esitetty Opetussuunnitelman perusteiden 2004 liitteenä.    

Tavoitteita ja sisältöjä mietittäessä tulee huomioida suomen kielen taidon lisäksi oppilaan 
kokonaistilanne, johon vaikuttavat mm. oppilaan ikä, elämänkaaren vaihe, biologinen kehitys, 
koulu- ja kokemustausta, oma äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Suomea 
toisena kielenä opiskelevalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko 
kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa.   

Suomen kielen opetuksen päämääränä on toiminnallinen kaksikielisyys. Lähtökohtana on, että 
oppilaan tulee saavuttaa mahdollisimman hyvä suomen kielen taito, jotta hän pystyy seuraamaan 
suomenkielistä opetusta ja ymmärtämään eri oppiaineiden keskeisiä sisältöjä sekä suullisesti että 
kirjallisesti ilmaistuna. Tavoitteena on kielenkäytön harjoittaminen ja kielellisen tietoisuuden 
lisääminen kaikilla kielenkäytön osa-alueilla. Opetuksessa vahvistetaan kokonaisvaltaisesti 
oppilaan suullista ilmaisutaitoa ja oppilaan valmiuksia ilmaista itseään myös kirjallisesti. 
Sanavaraston laajentaminen on oleellinen osa S2-opetusta.  

S2-opetusta varten oppilaalle voidaan tehdä oppimissuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin 
oppilaan tavoitteet, opetuksen sisällöt ja suunnitellaan opetuksen järjestämistapa.  S2-opetus 
tapahtuu koulussamme pääsääntöisesti omassa luokassa siten, että oppilas osallistuu luokan 
suomen kielen opiskeluun yhdessä luokkatovereittensa kanssa. Tällöin S2-opetusta saavan 
oppilaan opiskelua eriytetään tavoitteiden ja/tai sisällön suhteen ja arvioinnissa oppilasta verrataan 
vain hänen omaan edistymiseensä. Oppilaan tilanteesta riippuen S2-opetusta voidaan tukea esim. 
osa-aikaisella erityisopetuksella tai tukiopetusta antamalla tai järjestämällä osa S2-opetuksesta 
omana ryhmänään. Jos oppilaan suomi toisena kielenä -opetuksesta vastaa useampi opettaja, on 
heidän tehtävä riittävästi yhteistyötä opetuksen systemaattisen etenemisen turvaamiseksi.  

Opetuksen suunnittelun ja arvioinnin apuna voidaan käyttää esimerkiksi Opetushallituksen 
julkaisemaa Kielellisen kehityksen diagnosoivaa tehtäväsarjaa suomi toisena kielenä -opetukseen.  
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TAVOITTEET 

 

Tavoitteena on, että oppilas oppii perusopetuksen kuluessa 

- ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan   

 yleisistä aihepiireistä ja saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri  

 aineiden tunneilla sekä radio- ja televisio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu 

- selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja  

  tekemään puheessaan eron keskeisten puheen rekisterien välillä 

- ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä,  

  lukemaan itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta  

  sekä kehittämään sen avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään  

  kirjallisuudesta elämyksiä 

- kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään  

  ajatuksiaan kirjallisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina sekä käyttämään  

  kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä 

- kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan 

- käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja,  

  tunnistamaan omia oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä  

  tarkoituksenmukaisemmiksi 

- arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä 

- kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja  

  luokkahuoneen ulkopuolella 

- vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan 

  suomalaisessa kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin  

  juuria ja arvostamaan molempia kulttuureita. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

-  henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti 
ja asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, opettajat ja muu 
henkilökunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten 
kauppa, liikenne ja terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki; luonto; vapaa-aika, kulttuuri ja 
urheilu, matkailu; tiedotusvälineet 

-  eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsitteet 
- juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat; 

arjen perinne ja elämänmuoto 
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Rakenteet ja kielitieto 

- äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja 
äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet 

-  kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja 
tärkeimmät nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset pääpiirteissään; 
lauseenjäsenten tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen; 
lausetyypit; sanojen johtamisen pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus 

- sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit 
- puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu 
- suomi maailman kielten joukossa 

 

Lukeminen ja kirjoittaminen 

- suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne-vastaavuus, tavutus, pien- ja 
suuraakkoset, tyyppikirjaimet 

-  mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, 
päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä 

-  tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin 
 

Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 

-  ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sanalaskut 
kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset 

- keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet 
- mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri 
- kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 
-  tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä 

 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

-  puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, 
mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan palautekäyttäytyminen 

-  kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, 
esittäytyminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen 

-  omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 
- puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä 
- neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen 
 

Kielenopiskelutaidot 

- oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, 
pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, merkityksen 
päättely asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, oman tuotoksen 
tarkkaileminen ja korjaaminen, oman kielitaidon arviointi 

 

ARVIOINTI 

Suomi toisena kielenä  -oppimäärän arviointi perustuu kielen opetuksen ja oppimisen 
yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaiseen sovellukseen  ja jakaantuu arviointiin opintojen 
aikana sekä päättöarviointiin. Oppilaan arvioinnissa opintojen aikana tarkastellaan osaamisen 
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tason lisäksi edistymistä sekä opiskelu- ja kulttuuritaitoja. Myös oppilas itse arvioi omaa 
kielitaitoaan. 

Opetuksen tavoitteet ja arvioinnin perusteet selvitetään oppilaalle ja hänen huoltajilleen, tarpeen 
vaatiessa esimerkiksi tulkin välityksellä. Arvioinnin tulee antaa sekä oppilaalle että hänen 
huoltajalleen realistinen kuva oppilaan osaamisesta ja kehittymisestä. Arvioinnin tulee olla 
yksilöllistä ja monipuolista.  Arvioinnissa oppilasta verrataan vain hänen omaan kehittymiseensä.  
Kielen syvällinen oppiminen on yleensä vuosia kestävä prosessi ja oppilaan kielitaitoprofiili voi olla 
hyvinkin epätasainen. 

Arvioinnin tulee olla oikeudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön.  Suomi toisena kielenä 
-opetusta tarvitseva oppilas arvioidaan aina suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, vaikka 
hänelle ei olisikaan tätä opetusta erikseen järjestetty. Mikäli oppilaan suomen kielen taito kehittyy 
ja se arvioidaan äidinkielisen tasoiseksi kielitaidon kaikilla osa-alueilla, oppilas arvioidaan suomi 
äidinkielenä -oppimäärän mukaan. Ennen oppimäärän soveltamista tai muuttamista tulee 
keskustella oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. 

Tampereen normaalikoulussa suomi toisena kielenä -oppimäärä arvioidaan sanallisesti luokilla 1-4. 
Luokilla 5-9 arviointi on numeerista.  Arviointiin osallistuvat kaikki S2-opetusta antaneet opettajat.  
Kielitaito on yksilöllisen kehityksen tulosta ja oppilaiden kielitaidon taso voi vaihdella suurestikin 
samassa ryhmässä. Oppilaiden kielitaitoprofiilissa on myös paljon vaihtelua.  

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 

Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava 
huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen. 

 

Kielitaito 

Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: B1.1–B1.2 
(Opetussuunnitelman perusteet 2004, liite 2) 

 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja 

• ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä 

• ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa. 

 

Kielenopiskelutaidot 

Oppilas 

• on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja. 
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7.4  Toinen kotimainen kieli 

Opiskelu alkaa 7. vuosiluokalla. 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

• 7. luokalla painotetaan suullista kielitaitoa, jotta oppilas kielellisistä puutteista huolimatta 
rohkaistuisi käyttämään ruotsia omaan elämänpiiriin kuuluvista asioista kertoessaan. 

• 8. luokalla kirjoitetun kielen osaaminen lisääntyy opintojen edetessä. Taitojen kasvaessa 
kielen tarkkuusvaatimukset kasvavat kuten myös oppilaan kyky arvioida itseään. 

• 9. luokalla oppilas selviää lyhyistä suullisista kielenkäyttötilanteista ja pystyy laatimaan 
myös lyhyen ohjatun kirjoitelman apuvälineitä käyttäen. 
 

Kulttuuritaidot 

• 7. luokalla tavoitteena on, että oppilas ymmärtää Suomessa ja Ruotsissa puhuttujen kielen 
varianttien olevan erilaisia mutta keskenään  samanarvoisia. Hän tutustuu Pohjoismaihin 
alustavasti, mutta Ruotsin kulttuuriin lähemmin. Hän ymmärtää maamme kaksikielisyyden 
ja ruotsin kielen aseman Suomessa. 

• 8. luokalla oppilas tutustuu lähemmin Tanskan ja Norjan kulttuureihin sekä muutamiin 
kielellisiin yksityiskohtiin. 

• 9. luokalla oppilas tutustuu Islannin kulttuuriin ja joihinkin kielellisiin ominaispiirteisiin. Hän 
perehtyy myös suomenruotsalaisuuteen. 

 

Opiskelustrategiat 

• 7. luokalla tavoitteena on, että oppilas kuuntelee keskittyneesti suullisia ruotsinkielisiä 
ohjeita ja toimii niiden mukaan tavallisimmissa luokkatilanteissa. Hän oppii kielenopiskelulle 
ominaisia opiskelumuotoja ja työtapoja. Hän ymmärtää työnteon merkityksen myös 
kotitehtävien osalta. 

• 8.luokalla oppilas asettaa itselleen pieniä kielellisiä tavoitteita, joiden suuntaisesti hän pyrkii 
opiskelemaan. Hän oppii työskentelemään ryhmässä ja ymmärtää oman työpanoksensa 
tärkeyden ryhmän kannalta. Hän oppii etsimään tietoa verkosta ja muista apuvälineistä. 

• 9. luokalla oppilas kantaa vastuuta omasta ja koko ryhmän työskentelystä. Hän oppii 
käyttämään tehokkaasti erilaisia työtapoja ja ymmärtää kielenopiskelun pitkäjänteisyyden. 
Hän oppii tiedostamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa kielenoppijana. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

• 7. luokka: koti, perheenjäsenet, ystävät, ulkonäkö, koulu, harrastukset, musiikki, yksin-
kertaiset ostostilanteet, ruokailu, eläimet 

• 8. luokka: ruokailu, vaatteet, sää, asuminen, luonto, tunteet, eläimet 
• 9. luokka: pohjoismaisuus, monikulttuurisuus, ympäristö, ammatinvalinta, suomenruotsa-

laisuus 
 

Rakenteet 

• 7. luokka: verbin infinitiivi ja preesens, apuverbit, substantiivin taivutus, persoona- ja 
omistuspronominit, väite- ja kysymyslause 

• 8. luokka: verbin imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, adjektiivin vertailu, persoona-
pronominien objektimuodot, järjestysluvut, rinnastuskonjunktiot, adverbit, man-rakenne 
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• 9. luokka: alistuskonjunktiot, sivulause, konditionaali, infinitiivi, refleksiiviverbit, prepositio-
ilmauksia 

- oppii käyttämään tehokkaasti oppimiaan työtapoja 
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielenoppijana sekä oppii 

muuttamaan työskentelytapojaan tarvittaessa 
- oppii työskentelemään itsenäisesti tai ryhmässä pienimuotoisten projektitöiden 

yhteydessä 
- oppii ottamaan vastuuta sekä omasta että koko ryhmän työskentelystä. 

 

Aihekokonaisuudet 

Ks. Vieraat kielet, Aihekokonaisuudet 
 

Oppimisen tuki  

Ks. Vieraat kielet, Oppimisen tuki kieltenopetuksessa 

 

ARVIOINTI 

7. luokan ensimmäinen kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  

Summatiivisen arvioinnin tukena käytetään jatkuvaa prosessiarviointia. Oppilaan suorittamaa 
itsearviointia pyritään lisäämään opintojen edetessä. Arvioidaan sekä suullista että kirjallista 
kielitaitoa. Kielitaidon ohella arvioidaan oppilaan sosiaalisia taitoja, työskentelyä ja asenteita 
koulunkäyntiä ja oppiainetta kohtaan.  

Kielitaidon eri osa-alueet arvioidaan valtakunnallisten taitotasojen mukaisesti. Oppiaineen 
kumulatiivisuuden vuoksi päättöarvosana määräytyy 9. luokan osaamisen perusteella. Arvosanaa 
annettaessa vertailukohteena käytetään alempana lueteltua kuvausta  arvosanalle välttävä (5) ja 
kriteereitä arvosanalle hyvä (8). 

Kriteerit arvosanalle hyvä (8) 

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon mukaan: 

• Kuullun ymmärtäminen (taso A2.1): Oppilas pystyy ymmärtämään yksinkertaista ruotsinkielistä 
puhetta tai seuraamaan keskustelua hänelle tärkeistä aiheista. Ymmärtää myös hänelle 
annettuja yksinkertaisia ohjeita tai kuulutuksia. Normaalilla nopeudella puhuttu yleiskielinen 
viesti voidaan tarvittaessa toistaa. 

• Puhuminen (tasoA1.3): Oppilas osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään ruotsin kielellä. 
Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. 
Tauot ja katkokset, ääntämis- ja peruskielioppivirheet ovat ilmeisiä. Osaa rajallisen joukon 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita. 

• Tekstin ymmärtäminen (taso A2.1). Oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta 
sanastoa sisältäviä ruotsinkielisiä tekstejä. Ymmärtää tekstin pääajatukset, vaikkakin lukeminen 
ja ymmärtäminen on hidasta. 

• Kirjoittaminen (taso A1.3) Osaa kirjoittaa yksinkertaisia arkitilanteisiin liittyviä viestejä. Osaa 
oman elämän konkreettisiin tarpeisiin liittyvät tavallisimmat sanat ja ilmaukset. 
Yksinkertaisessakin itse tuotetussa tekstissä esiintyy monenlaisia virheitä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Tilanteet ja aihepiirit 

• 7. luokka: koti, perheenjäsenet, ystävät, ulkonäkö, koulu, harrastukset, musiikki, yksinkertaiset 
ostostilanteet, ruokailu, eläimet 

• 8. luokka: ruokailu, vaatteet, sää, asuminen, luonto, tunteet, eläimet 
• 9. luokka: pohjoismaisuus, monikulttuurisuus, ympäristö, ammatinvalinta, suomenruotsalaisuus 
 

Rakenteet 

• 7. luokka: verbin infinitiivi ja preesens, apuverbit, substantiivin taivutus, persoona- ja 
omistuspronominit, väite- ja kysymyslause 

• 8. luokka: verbin imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, adjektiivin vertailu, persoona-
pronominien objektimuodot, järjestysluvut, rinnastuskonjunktiot, adverbit, man-rakenne 

• 9. luokka: alistuskonjunktiot, sivulause, konditionaali, infinitiivi, refleksiiviverbit, prepositio-
ilmauksia 

 

Aihekokonaisuudet 

• Ihmisenä kasvaminen. Työtapojen avulla ohjataan oppilasta näkemään itsensä suhteessa 
muihin. Sisällöt lähtevät itsestä kertomisesta päätyen yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. 

• Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Lähestymistapa on yksilötasolta suomalaisuuteen ja 
laajempaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

• Viestintä ja mediataito. Opetus on jo luonteeltaan vuorovaikutteista viestintää, jolloin oppilas 
joutuu sekä hankkimaan että antamaan tietoa. Opintojen edetessä autenttisen materiaalin 
osuus lisääntyy. 

• Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Käsitellään lähiympäristöön, 
taloudelliseen elämiseen ja globaalisuuteen liittyviä asioita lähtökohtana oma toiminta. 
Opetuksessa tutustutaan omaan kulutuskäyttäytymiseen vertailun avulla. 

• Turvallisuus ja liikenne. Sisältöjen kautta opetuksessa tulee esille terveyteen liittyviä  
näkökohtia. Liikkuminen eri ympäristöissä on eräs kantavia teemoja kieltenopetuksessa. 

 

Oppimisen tuki kieltenopetuksessa 

 
Yleinen tuki 

Oppilaan opiskelua tuetaan yhteistyössä opettajien, erityisopettajan, koulun muiden 
asiantuntijoiden ja kotien kanssa. 

Erilaisia oppijoita otetaan huomioon  käyttämällä opetuksessa monipuolisia työtapoja, jotka tukevat 
oppilaan  oppimaan oppimista, itsetuntemusta  ja itsetuntoa. Tuen tarpeen ilmetessä oppilasta 
tuetaan erilaisin keinoin, joita ovat tukiopetus, eriyttäminen, joustava ryhmittely, osa-aikainen 
erityisopetus ja tarvittaessa oppimissuunnitelma. 

Tukiopetusta annetaan joko oppitunnin aikana ns. samanaikaistukiopetuksena tai oppituntien 
ulkopuolella yksilöopetuksena. Tukiopetuksen antaminen on osa opetusharjoittelua, joten 
Normaalikoululla on hyvät resurssit järjestää tukiopetusta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään 
myös osa-aikaista erityisopetusta yhdessä erityisopettajan kanssa. Oppilaat voivat saada tukea 
läksyjen teossa koululla. 
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Opetuksen eriyttäminen on osa normaalia kieltenopetusta.  Opetusta voidaan eriyttää antamalla 
oppilaille eri tasoisia tehtäviä sekä oppitunnilla että kotitehtäviksi. Testauksessa käytetään 
tarvittaessa suullisia testejä kirjallisten sijasta. 

Joustavaa ryhmitystä voidaan käyttää sekä yhden opetusryhmän sisällä että eri opetusryhmien 
kesken. Ryhmittelyt voidaan tehdä työtapojen, oppiaineksen ja oppilaiden kiinnostuksen kohteen 
pohjalta. 

Yhteistyössä erityisopettajan kanssa suunnitellaan osa-aikaisen erityisopetuksen jaksoja. Osa-
aikaisen erityisopetuksen jaksojen kesto ja oppilasryhmät vaihtelevat tarpeen ja resurssien 
mukaan. Osa-aikaisen erityisopetuksen tueksi voidaan oppilaalle laatia oppimissuunnitelma. 
 

Tehostettu tuki 

Yleisten tukitoimien tehostamisen lisäksi tehdään säännöllistä tukea kieltenopiskelussa 
tarvitsevalle oppilaalle pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma. Pedagoginen arvio ja 
oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä erityisopettajan, luokanohjaajan, kielenopettajan  ja 
tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 

Erityinen tuki 

Mikäli yleinen ja tehostettu tuki eivät ole riittäviä tukimuotoja laaditaan oppilaalle henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppimäärä voidaan tarvittaessa 
yksilöllistää tai erityisen painavista syistä johtuen oppilas voidaan vapauttaa oppimäärän 
opiskelusta 

 

ARVIOINTI 
 

7. luokan ensimmäinen kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  

Summatiivisen arvioinnin tukena käytetään jatkuvaa prosessiarviointia. Oppilaan suorittamaa 
itsearviointia pyritään lisäämään opintojen edetessä. Arvioidaan sekä suullista että kirjallista 
kielitaitoa. Kielitaidon ohella arvioidaan oppilaan sosiaalisia taitoja, työskentelyä ja asenteita 
koulunkäyntiä ja oppiainetta kohtaan.  

Kielitaidon eri osa-alueet arvioidaan valtakunnallisten taitotasojen mukaisesti. Oppiaineen 
kumulatiivisuuden vuoksi päättöarvosana määräytyy 9. luokan osaamisen perusteella. Arvosanaa 
annettaessa vertailukohteena käytetään alempana lueteltuja kriteereitä arvosanalle välttävä (5) ja 
hyvä (8). 
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Kriteerit arvosanalle hyvä (8) 

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon mukaan: 

• Kuullun ymmärtäminen (taso A2.1): Oppilas pystyy ymmärtämään yksinkertaista ruotsinkielistä 
puhetta tai seuraamaan keskustelua hänelle tärkeistä aiheista. Ymmärtää myös hänelle 
annettuja yksinkertaisia ohjeita tai kuulutuksia. Normaalilla nopeudella puhuttu yleiskielinen 
viesti voidaan tarvittaessa toistaa. 
 

• Puhuminen (tasoA1.3): Oppilas osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään ruotsin kielellä. 
Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. 
Tauot ja katkokset, ääntämis- ja peruskielioppivirheet ovat ilmeisiä. Osaa rajallisen joukon 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita. 
 

• Tekstin ymmärtäminen (taso A2.1). Oppilas ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta 
sanastoa sisältäviä ruotsinkielisiä tekstejä. Ymmärtää tekstin pääajatukset, vaikkakin lukeminen 
ja ymmärtäminen on hidasta. 
 

• Kirjoittaminen (taso A1.3) Osaa kirjoittaa yksinkertaisia arkitilanteisiin liittyviä viestejä. Osaa 
oman elämän konkreettisiin tarpeisiin liittyvät tavallisimmat sanat ja ilmaukset. 
Yksinkertaisessakin itse tuotetussa tekstissä esiintyy monenlaisia virheitä. 
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7.5 Vieraat kielet  
 
7.5.1 Tampereen normaalikoulun kieliohjelma  

 

3. luokalla alkavana A1–kielenä opetetaan englantia, ranskaa tai saksaa. 

4. luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia, ranskaa ja saksaa. 

7. luokalla alkavana B1-kielenä opetetaan ruotsia. 

8. luokalla alkavina B2-kielinä tarjotaan ranskaa, saksaa ja venäjää. 

 

Tampereen normaalikoulun kieliohjelma ja peruskoulun kielten viikkotuntimäärät selviävät 
kaaviosta: 

 

Luokat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lukio 

A1 

en, sa, ra 

  2 2 2 2 2 3 3 A-kieli 

A2 
vapaaehtoinen 

en, sa, ra 

   2 2 2 2 2 2 A-kieli 

B1= ruotsi       2 2 2 ruotsi 

B2 valinnaisaine 

ra, sa, ve 

       2 2 B-kieli 

B3 (alkaa 
lukiossa) 

ra sa ve 

kiina 

 

         B-kieli 

 

 

7.5.2 Oppiaineen tehtävä 

Vieraan kielen opetuksen tehtävä on herättää kiinnostusta vieraita kulttuureita kohtaan sekä antaa 
edellytyksiä solmia kontakteja muita kieliä puhuviin ihmisiin ja näin edistää suvaitsevaisuutta erilaisia 
kansoja kohtaan. Kielen opetuksen tehtävä on lisäksi välittää tietoa muista kulttuureista. Vieras kieli on 
väline, jonka avulla hankitaan uusia tietoja ja taitoja. Koska kieli ja sosiaaliset kontaktit liittyvät kiinteästi 
toisiinsa, kielenopetus kehittää myös oppilaan yhteistyökykyä. 
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7.5.3 Aihekokonaisuudet 

 

1. Ihmisenä kasvaminen 

Opetuksessa käytetään runsaasti pari- ja ryhmätyöskentelyä, jolla ohjataan oppilasta ottamaan toiset 
huomioon ja kehittämään yhteistyötaitojaan. Ihmisenä kasvun keskeisiä teemoja nousee esiin myös 
opetuksen sisällöissä. 

Oppilasta ohjataan tunnistamaan oppimistyyliänsä ja kehittämään itseään sekä kouluyhteisönsä ja 
ryhmänsä jäsenenä että oppijana. Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä arvioi niiden toteutumista. 
Erityisesti antamalla oppilaalle sanallista palautetta opettaja tukee hänen persoonallista kasvuaan ja ohjaa 
häntä kohti hänen itsensä asettamia tavoitteita. 

 

2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

Kielten opetuksen pääsisältöihin kuuluu jokaisella vuosiluokalla tutustumista ao. kieltä puhuvien maiden 
kulttuureihin ja niiden vertailua omaan kulttuuriin. Maantuntemuksen näkökulmia tulee esille painotetusti 
eri luokka-asteilla samoin kuin suomalaisuudesta kertomista. Taitoja toimia kansainvälisessä 
vuorovaikutuksessa harjoitellaan jokaisella tunnilla. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin 
kansainvälisiin projekteihin sekä viestiä ulkomaisten ystävyyskoulujen oppilaiden kanssa. Oma kulttuuri-
identiteetti kehittyy muihin kulttuureihin ja elämänmuotohin tutustumisen myötä. 

 

3. Viestintä ja mediataito 

Oppilas osallistuu jatkuvasti vuorovaikutteiseen viestintään vieraalla kielellä. Hakiessaan tietoa 
projektitöihinsä oppilasta ohjataan valikoimaan ja arvioimaan kriittisesti eri lähteissä olevaa tietoa ja 
käyttämään löytämäänsä tietoa eettisesti oikein. Opetuksessa käytetään uudenaikaista 
viestintäteknologiaa. Medioihin ja niiden vaikutukseen tutustutaan painotetusti yläluokilla. 

 

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

Yläluokilla kursseja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin 
sisältöihin, työtapoihin ja arviointiin.  

Osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja käsitellään yläluokilla kursseilla, joissa tutustutaan ihmisoikeus- ja 
eläinsuojelujärjestöjen toimintatapoihin. Myös yrittäjyyttä käsitellään. 

 

5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

Ekologisia ja sosiaalisia näkökohtia tarkastellaan sekä yleisellä että koulun ja oppilaan henkilökohtaisen 
elämän tasolla.  

 

6. Turvallisuus ja liikenne 

Kouluympäristön turvallisuus ja väkivallattomuus tulee esille eri luokilla käytettävässä materiaalissa ja 
keskusteluissa. Terveellisiä elämäntapoja sekä terveysriskejä erityisesti matkustustilanteissä käsitellään 
erityisesti yläluokilla. Aihepiiriin kuuluvia teemoja pyritään tarkastelemaan oppilaiden henkilökohtaisten 
kokemusten pohjalta. 
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7. Ihminen ja teknologia 

Oppilaalla on kieltenopiskelun aikana tilaisuus käyttää erilaisia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä 
tietoverkkoja. 

 

7.5.4 Oppimisen tavoitteet 

 

Kielitaito 

3. – 6. luokilla 

Tavoitteena on, että oppilas 

- kokee vieraan kielen innostavana ja haasteellisena ja haluaa kehittyä sen oppijana 
- selviytyy opiskeltavalla kielellä jokapäiväisissä ikäkaudelle tyypillisissä 

viestintätilanteissa 
- rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä erilaisissa kohdekieltä vaativissa tilanteissa 
- oppii sanastoa, sanontoja, kieliopillisia rakenteita, ääntämistä, intonaatiota ja 

puherytmiä 
- saa kielellisiä valmiuksia puheen ymmärtämisessä, suullisessa tuottamisessa, 

kirjoitetun kielen ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa     
- ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä laajemmalla tasolla kuin  

suullisessa tuottamisessa ja kirjoittamisessa            

- osaa soveltaa oppimaansa kielioppia. 
 

7. – 9. luokilla 

Tavoitteena on, että oppilas alaluokilla oppimansa lisäksi syventää ja laajentaa osaamistaan 
kielitaidon eri osa-alueilla. Oppilas 

- ymmärtää myös laajempaa yleistietoa sisältävää puhuttua ja kirjoitettua kieltä 
- selviytyy vaativimmista epävirallisista keskustelutilanteista 
- osaa kertoa suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista yksityiskohtaisemmin 
- tiedostaa joitakin keskeisiä eroja kohdekielen eri varianteista. 

 

Kulttuuritaidot 

3. – 6. luokilla 

Tavoitteena on, että oppilas 

- tulee tietoiseksi erilaisista kielistä ja kulttuureista ja ymmärtää niiden olevan erilaisia mutta 
samanarvoisia 

- tutustuu alustavasti maihin, joissa kohdekieltä puhutaan 
- tutustuu alustavasti kohdekielen kulttuuriin (tavat, perinteet, juhlat) 
- tiedostaa oman kulttuuritaustansa ja oppii arvostamaan sitä 
- oppii selviytymään opiskeltavalla kielellä kohteliaasti jokapäiväisissä  

viestintätilanteissa. 

7. – 9. luokilla 

Tavoitteena on, että oppilas alaluokilla oppimansa lisäksi syventää ja laajentaa 
kulttuuritietouttaan.  
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Oppilas 

- syventää tietämystään kohdekieltä puhuvista maista sekä niiden kulttuureista 
- osaa viestiä ja toimia vieraalla kielellä kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla 

tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa 
- oppii tarkemmin havainnoimaan kohdekulttuurin ja oman kulttuurinsa välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä. 
 

 

Opiskelustrategiat 

3. – 6. luokilla 

Tavoitteena on, että oppilas  

- kuuntelee keskittyneesti vieraskielisiä suullisia ohjeita, oppii ottamaan selvää kirjallisista 
ohjeista ja toimii vastuullisesti niiden mukaan 

- työskentelee vastuullisesti erilaisissa kielenoppimistilanteissa 
- asettaa itselleen pieniä tai laajempia tavoitteita, joiden suuntaisesti opiskella 
- oppii vieraiden kielten opiskelulle ominaisia opiskelutaitoja ja työskentelytottumuksia 
- osaa käyttää itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia ja muita tiedonhankintavälineitä 
- oppii sanojen ja sanontojen merkityksen päättelyä asiayhteydestä 
- oppii soveltamaan tietoa jo oppimaansa ainekseen 
- oppii arvioimaan omaa suoritustaan ja työskentelyään 
- ymmärtää jatkuvan, sinnikkään työnteon merkityksen. 

 
7. – 9. luokilla 

Tavoitteena on, että alaluokilla opitun lisäksi oppilas 

- oppii käyttämään tehokkaasti oppimiaan työtapoja 
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielenoppijana sekä oppii 

muuttamaan työskentelytapojaan tarvittaessa 
- oppii työskentelemään itsenäisesti tai ryhmässä pienimuotoisten projektitöiden 

yhteydessä 
- oppii ottamaan vastuuta sekä omasta että koko ryhmän työskentelystä. 

 
 

7.5.5 Opetuksen menetelmät                           

 
Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen, kirjoittaminen sekä kuullun ja tekstin ymmärtäminen. Kieli 
on kokonaisuus, jossa nämä osa-alueet kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. Oppimisessa pyritään 
luontevaan ja sujuvaan ääntämiseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon.  

Kielitaidon hankkiminen on vuosia kestävä, jatkuva, aktiivinen prosessi. Tehokas oppiminen ja 
taitojen automatisointi vaativat runsasta, monipuolista ja vaihtelevaa harjoittelua. Viestinnässä 
edetään tunnistamisen, ymmärtämisen ja omaksumisen kautta kielen aktiiviseen, itsenäiseen ja 
omakohtaiseen soveltamiseen. Oppijan passiivinen kielitaito kehittyy laajemmaksi kuin aktiivinen. 
Oppilasta harjaannutetaan ymmärtämään hänen ikäkaudelleen ominaisia kohdekielellä esitettyjä 
asioita ja keskustelemaan niistä. Omien mielipiteiden ja tunteiden ilmaisemista harjoitellaan.   
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Suullisessa viestinnässä ohjataan noudattamaan opiskeltavaan kieleen liittyvän kulttuurin mukaisia 
viestintätapoja. Suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä harjoitellaan puuttuvan kielitaidon 
korvaamista kiertoilmaisujen avulla.  

Kirjoittamisen osuus lisääntyy opiskelun edetessä. Oikeakielisyyttä painotetaan enenevässä 
määrin viidenneltä ja kuudennelta luokalta lähtien. Itsenäisiä kirjallisia tuotoksia kirjoitetaan sekä 
kielitunneilla että kotitehtävänä. 

Ymmärtämisen tasolla kohdekielen sanavarastoa kartutetaan ja laajennetaan käyttäen apuna 
opetuksessa monipuolista opetusmateriaalia.  Tavoitteena on, että oppilas opiskelun edetessä 
harjaantuu ymmärtämään asian pääsisällön lisäksi myös yksityiskohtia ja oppii päättelemään 
sanojen ja sanontojen merkityksen asiayhteydestä.  

Opetuksessa käytetään erilaisia vaihtelevia kielen opetukselle ominaisia menetelmiä.  Oppilasta 
kannustetaan ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti vieraalla kielellä. 

 

7.5.6  Oppimisen arviointi 

 
Vieraan kielen arviointi on kielen oppimisprosessin aikana tapahtuvaa laaja-alaista seurantaa. 
Oppimisprosessin aikana tapahtuvista suorituksista ja edistymisestä koostuu jatkuva näyttö. Siihen 
kuuluu: 

- kirjalliset kotitehtävät: huolellista työtä arvostetaan 
- tuntityöskentely: oppilaan aktiivisuus, osallistuminen ja suullinen kielitaito otetaan huomioon 
- kirjalliset ja suulliset kokeet 

 
Kielenopetuksessa ja sen arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon oppilaan kokonaisedellytykset 
ja -saavutukset kielenoppijana. 

Arvioinnin tehtävä on edistää oppimista, ohjata ja kannustaa oppilasta ja antaa palautetta hänen 
etenemisestään kohti tavoitteita. Arvioinnin tulee olla realistista. Arviointiin kuuluu myös 
itsearviointi, jossa oppilas pohtii omaa työskentelyään, oppimistaan ja edistymistään tavoitteidensa 
saavuttamiseksi. Itsearvioinnissa oppilasta ohjataan tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja 
puutteitaan kielitaidossa, arvioimaan omaa työskentelyään ja tarvittaessa korjaamaan sitä. 
Erityisesti yläluokilla arvioinnin kohteista ja painopistealueista neuvotellaan oppilaiden kanssa 
kurssikohtaisesti.  

Seitsemännen luokan ensimmäinen kurssi arvioidaan sanallisesti.  

 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä 

Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan. Kuvausasteikko on 
Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn 
Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.  
Kts. LIITE 
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 Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

 

 

Englanti A2.1 
Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3       
Toimiva 
alkeiskielitaito 

A2.1 
Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3          
Toimiva 
alkeiskielitaito 

Muut A-
kielet 

A1.3 

Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.2 

Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

A1.3 

Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.2 

Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

 

 

Kultuuritaidot 

Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. 
Hänpystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. 
 

Opiskelustrategiat 

Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa. Hän ymmärtää sinnikkään 
harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään. 
 

Päättöarvosanan määräytyminen 9. luokan päättyessä 

Kielitaidon eri osa-alueet arvioidaan valtakunnallisten taitotasojen mukaisesti. Päättöarvosana 
määräytyy 8. ja 9. luokkien kurssiarvosanojen sekä valtakunnallisten arviointikriteerien mukaan. 
Oppilas saa arvosanan 8, kun hän on saavuttanut seuraavan kielitaidon (kts. taulukko). 

 

Arvosana 
8 

Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

 

 

Englanti 

 

B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2    Kehittyvä 
peruskielitaito 

B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2    
Kehittyvä 
peruskielitaito 

Muut A-
kielet 

 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 
Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Kehittyvä 
peruskielitaito 
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Kulttuuritaidot 
 
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueiden kulttuuria ja historiaa. 

 
Opiskelustrategiat 

Oppilas käyttää kieltenopiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja on oivaltanut kielen 
opiskelussa sinnikkään harjoittelun merkityksen. 

 

7.5.7 Oppimisen tuki kieltenopetuksessa 

 

Yleinen tuki 

Oppilaan opiskelua tuetaan yhteistyössä opettajien, erityisopettajan, koulun muiden 
asiantuntijoiden ja kotien kanssa. 

Erilaisia oppijoita otetaan huomioon käyttämällä opetuksessa monipuolisia työtapoja, jotka tukevat 
oppilaan oppimaan oppimista, itsetuntemusta ja itsetuntoa. Tuen tarpeen ilmetessä oppilasta 
tuetaan erilaisin keinoin, joita ovat tukiopetus, eriyttäminen, joustava ryhmittely, osa-aikainen 
erityisopetus ja tarvittaessa oppimissuunnitelma. 

Tukiopetusta annetaan joko oppitunnin aikana ns. samanaikaistukiopetuksena tai oppituntien 
ulkopuolella yksilöopetuksena. Tukiopetuksen antaminen on osa opetusharjoittelua, joten 
Normaalikoululla on hyvät resurssit järjestää tukiopetusta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään 
myös osa-aikaista erityisopetusta yhdessä erityisopettajan kanssa. Oppilaat voivat saada tukea 
läksyjen teossa koululla. 

Opetuksen eriyttäminen on osa normaalia kieltenopetusta.  Opetusta voidaan eriyttää antamalla 
oppilaille eritasoisia tehtäviä sekä oppitunnilla että kotitehtäviksi. Testauksessa käytetään 
tarvittaessa suullisia testejä kirjallisten sijasta. 

Joustavaa ryhmitystä voidaan käyttää sekä yhden opetusryhmän sisällä että eri opetusryhmien 
kesken. Ryhmittelyt voidaan tehdä työtapojen, oppiaineksen ja oppilaiden kiinnostuksen kohteen 
pohjalta. 

Yhteistyössä erityisopettajan kanssa suunnitellaan osa-aikaisen erityisopetuksen jaksoja. Osa-
aikaisen erityisopetuksen jaksojen kesto ja oppilasryhmät vaihtelevat tarpeen ja resurssien 
mukaan. Osa-aikaisen erityisopetuksen tueksi voidaan oppilaalle laatia oppimissuunnitelma. 

 

Tehostettu tuki 

Yleisten tukitoimien tehostamisen lisäksi tehdään säännöllistä tukea kieltenopiskelussa 
tarvitsevalle oppilaalle pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma. Pedagoginen arvio ja 
oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä erityisopettajan, luokanopettajan/ohjaajan, 
kielenopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 
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Erityinen tuki 

Mikäli yleinen ja tehostettu tuki eivät ole riittäviä tukimuotoja laaditaan oppilaalle henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppimäärä voidaan tarvittaessa yksilöllistää tai 
erityisen painavista syistä johtuen oppilas voidaan vapauttaa oppimäärän opiskelusta 

 

7.5.8 A1- ja A2-ENGLANTI 

 

A1-englanti luokat 3-6 

3. luokka 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• kokee vieraan kielen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• oppii käyttämään kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan aivan lyhyisiin itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia 

asioita saadessaan apua tarvittaessa myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään hyvin yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta vain kaikkein 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii kaikkein keskeisintä ja itselleen läheisintä sanastoa ja lyhyitä sanontoja. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

• hahmottamaan, että on olemassa erilaisia mutta samanarvoisia kieliä ja kulttuureita 
• huomaamaan eroja oman ja kohdekielen maan kulttuurien välillä ja arvostamaan 

erilaisuutta 
• kielelle ominaisen kohteliaan puhetavan merkityksen (esim. Mr/Mrs/Ms, please, thank you, 

sorry) 
• asioita eri juhlien vietosta (esim. Christmas, Easter ja Halloween) 
• hieman tietoa Iso-Britanniasta. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottamaan vastuuta pienistä, 
itsenäisistä oppimistehtävistä (esim. kotitehtävät) 

• ottamaan toiset huomioon ja antamaan työrauhan 
• työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• muita kielenopiskelun työtapoja (esim. sanojen harjoittelu, ääneen lukeminen) 
• etsimään asioita oppikirjasta opettajan avustuksella 
• oppii arvioimaan omaa työskentelyään. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on suullisessa viestinnässä ja ilmaisurohkeuden kehittämisessä. Opittava sanasto on 
kaikkein keskeisintä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa. 

• tervehtiminen, esittäytyminen 
• anteeksipyytäminen, kiittäminen 
• tärkeimpien asioiden kertominen itsestä ja lähipiiristä (ikä, perhe, pitäminen, osaaminen, 

tunteita, koti, eläimet, ruokia ja juomia) ja niihin liittyvien asioiden kysyminen toiselta 
• ihmisten, asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu 
• oman ympäristön esittely 
• luokkahuonesanasto ja opiskelufraasit 
• kellonajat (täydet tunnit) 
• ääntäminen: vierasperäiset kirjaimet, uudet äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: artikkelit a/an, yksikkö ja säännöllinen monikko, s-genetiivi 
• numeraalit: perusluvut 0-20 
• adjektiivit: adjektiivit predikatiiveina 
• pronominit: persoonapronominit, omistuspronominit yksikössä, kysymyssanat (what, who, 

where, whose, why, when, how) 
• verbit: be-verbi kaikissa persoonamuodoissa, can/can’t, muita verbejä ja have-verbi yksikön 

1. ja 2. persoonassa, do ja don’t, let’s 
• prepositiot: in, on, under, behind 
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä, let’s, käskyt ja kiellot 

Viestintästrategiat 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 

 

4. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• kokee vieraan kielen edelleen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja 

kirjallisesti saadessaan apua, tarvitessaan myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin myös kirjallisesti. 
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Kulttuuritaidot 

3.-luokan asioiden syventämisen lisäksi, oppilas 

• oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa 
(esim. koti ja koulu) 

• oppii viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa 
määrässä tilanteita 

• tunnistaa eri anteeksi-sanat ja osaa käyttää niitä oikeissa tilanteissa (sorry, excuse me, 
pardon) 

• tutustuu Lontooseen 
• oppii lisää kohdekielen kulttuurille ominaisia juhlia (esim. Bonfire Night, Valentine’s Day). 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottaa vastuuta itsenäisistä 
oppimistehtävistä 

• oppii itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii etsimään asioita oppikirjasta ja sanakirjasta 
• oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii harjoittelemaan kokeeseen 
• harjaantuu työskentelynsä ja kielitaitonsa arvioimisessa ja omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa tunnistamisessa kielen oppijana. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisen vuosiluokan aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

 
Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy. Opittava 
sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  

• koulupäivä ja opiskelu 
• haastatteleminen (lapsen elämään läheisesti liittyvien asioiden kysyminen toisilta) 
• matkustaminen, maita ja kieliä 
• mielipiteen ilmaiseminen 
• omasta itsestä, vapaa-ajasta ja Suomesta kertominen 
• ostotilanne 
• puhelinkeskustelu 
• säästä kertominen 
• aakkoset 
• viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat 
• ääntäminen: äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio. 

Rakenteet 

• substantiivit: artikkelit a/an/the, epäsäännöllinen monikko 
• numeraalit: perusluvut 0-1000, 1 000 000 
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• adjektiivit: adjektiivit attribuutteina, lyhyiden adjektiivien vertailu alustavasti 
• pronominit: omistuspronominit 
• verbit: yleispreesens, kestopreesens 
• prepositiot: ajan ja paikan prepositioita 
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä 

Viestintästrategiat 

• Sanastoltaan suppean puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• lyhyiden omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa (esim. osaa pyytää apua, toistamaan, puhumaan hitaammin ja 
selkeämmin, osaa kysyä sanoja ja käyttää apuna eleitä ja ilmeitä). 

 

5. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää innokkaan ja myönteisen otteen kielen opiskeluun ja tekee sinnikkäästi töitä 
saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii kertomaan joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 

kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen 

• oppii ymmärtämään lapsen arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen 
tai tekstin kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii kirjoittamaan viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tutustuu edelleen kohdekielen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
• opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla 
• tutustuu muihin englantia puhuviin maihin. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. hyödyntäen 

viestintäteknologiaa) 
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana sekä arvioimaan 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita opettajan ohjauksella. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy merkittävästi. 
Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  

Oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti 

• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat 
• asuminen maalla ja kaupungissa 
• matkustaminen, lisää maita ja kieliä 
• ammatteja 
• ruokailu ja ravintolatilanne 
• luonto ja kierrätys 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 
• ääntäminen ja intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: ainesanat ja of-genetiivi niiden yhteydessä 
• adjektiivit: lyhyiden adjektiivien vertailu 
• numeraalit: järjestysluvut 
• pronominit: persoonapronominien objektimuodot alustavasti 
• verbit: imperfekti alustavasti 
• prepositiot: lisää ajan ja paikan prepositioita 
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysyviä lauseita preesensissä ja alustavasti 

imperfektissä, there is / there are -rakenne 

Viestintästrategiat 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
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6. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää kiinnostuksensa vieraiden kielten opiskeluun, ymmärtää kielitaidon merkityksen 
tulevaisuuden kannalta ja tekee sinnikkäästi töitä saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• kirjoittaa viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 
• tekee pienimuotoisia kirjallisia ja suullisia projekteja kohdekielellä apuvälineitä käyttäen. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

• tuntemaan lisää englantia puhuvien maiden kulttuureista 
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 

luontevalla tavalla. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 

hyödyntäen viestintäteknologia) 
• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja etsii itselle sopivia omia 

oppimistyylejä 
• arvioi työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

Tilanteet ja aihepiirit 

Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 

• terveet elämäntavat ja henkilökohtainen hygienia 
• muoti ja vaatetus 
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• siivoaminen ja muita kotiaskareita 
• tien neuvominen 
• kestävä kehitys 
• omasta maasta ja kulttuurista kertominen 
• tulevaisuudensuunnitelmat 
• päiväykset 
• ääntäminen ja intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: of-genetiivi alustavasti, yksikön ja monikon genetiivi 
• adjektiivit: pitkien adjektiivien vertailu (sekä as … as, not so … as –rakenteet), adverbit 
• pronominit: some, any, every ja no sekä niiden johdannaiset 
• verbit: säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti, futuuri alustavasti, verbi + prepositio 
• prepositiot: lisää prepositioita 
• lauseoppi: myönteinen, kielteinen ja kysyvä lause imperfektissä, lauseiden muodostamisen 

vahvistaminen, sanajärjestys 

Viestintästrategiat  

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• kompensaatiostrategioiden käyttäminen kielitaitoaan täydentämään (esim. puhekumppanin 

apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa viestintätilanteessa) 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 

 

A2-englanti luokat 4-6 

4. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• kokee vieraan kielen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• oppii käyttämään kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja 

kirjallisesti saadessaan apua, tarvitessaan myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin, joitakin myös kirjallisesti. 

Kulttuuritaidot  

Oppilas 

• oppii huomaamaan eroja oman ja kohdekielen maan kulttuurien välillä ja arvostamaan 
erilaisuutta 
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• oppii kielelle ominaisen kohteliaan puhetavan merkityksen (esim. Mr/Mrs/Ms, please, thank 
you, sorry, excuse me, pardon) 

• oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa 
(esim. koti ja koulu) 

• oppii asioita eri juhlien vietosta (esim. Christmas, Easter, Halloween ja Valentine’s Day) 
• tutustuu Lontooseen 
• oppii tietoa Iso-Britanniasta. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottaa vastuuta itsenäisistä 
oppimistehtävistä 

• oppii itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii etsimään asioita oppikirjasta ja sanakirjasta 
• oppii harjoittelemaan kokeeseen 
• harjaantuu työskentelynsä ja kielitaitonsa arvioimisessa ja omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa tunnistamisessa kielen oppijana. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä on alusta lähtien mukana. 
Opittava sanasto on kaikkein keskeisintä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa. 

• tervehtiminen, esittäytyminen 
• anteeksipyytäminen, kiittäminen 
• tärkeimpien asioiden kertominen itsestä ja lähipiiristä (ikä, perhe, pitäminen, osaaminen, 

tunteita, koti, eläimet, ruokia ja juomia, vapaa-aika) ja niihin liittyvien asioiden kysyminen 
toiselta 

• ihmisten, asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu 
• oman ympäristön esittely 
• koulu 
• viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat 
• maita ja kieliä 
• mielipiteen ilmaiseminen 
• ostotilanne 
• aakkoset  
• ääntäminen: vierasperäiset kirjaimet, uudet äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: artikkelit a/an, yksikkö sekä säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko, s-
genetiivi 

• numeraalit: perusluvut 0-100 
• adjektiivit: adjektiivit predikatiiveina 
• pronominit: persoonapronominit, omistuspronominit yksikössä, kysymyssanat (what, who, 

where, whose, why, when, how) 
• verbit: be- ja have-verbi kaikissa persoonamuodoissa, can/can’t,  yleispreesens, let’s, 

käskyt ja kiellot 
• prepositiot: in, on, under, behind, next to, in front of sekä ajan prepositioilmauksia (esim. on 

Monday, at six o’clock) 
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä, let’s, käskyt ja kiellot 
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Viestintästrategiat 

• sanastoltaan suppean puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• lyhyiden omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa (esim. osaa pyytää apua, toistamaan, puhumaan hitaammin ja 
selkeämmin, osaa kysyä sanoja ja käyttää apuna eleitä ja ilmeitä) 

5. luokka 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää innokkaan ja myönteisen otteen kielen opiskeluun ja tekee sinnikkäästi töitä 
saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii kertomaan joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 

kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen 

• oppii ymmärtämään lapsen arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen 
tai tekstin kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii kirjoittamaan viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tutustuu edelleen kohdekielen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
• opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla 
• tutustuu muihin englantia puhuviin maihin. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. hyödyntäen 

viestintäteknologiaa) 
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana sekä arvioimaan 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita opettajan ohjauksella. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisen vuosiluokan aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

 
Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy merkittävästi. 
Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  

Oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti 

• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat 
• asuminen maalla ja kaupungissa 
• matkustaminen, lisää maita ja kieliä 
• ammatteja 
• ruokailu ja ravintolatilanne 
• luonto ja kierrätys 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 
• ääntäminen ja intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: a/an/the, ainesanat ja of-genetiivi niiden yhteydessä 
• adjektiivit: adjektiivit attribuutteina, lyhyiden adjektiivien vertailu 
• numeraalit: perusluvut 0-1000, 1 000 000, järjestysluvut 
• pronominit: omistusmuodot, persoonapronominien objektimuodot alustavasti 
• verbit: kestopreesens, olla-verbin imperfekti 
• prepositiot: lisää ajan ja paikan prepositioita 
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysyviä lauseita preesensissä sekä be-verbillä 

imperfektissä, there is / there are -rakenne 

Viestintästrategiat 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
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6. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää kiinnostuksensa vieraiden kielten opiskeluun, ymmärtää kielitaidon merkityksen 
tulevaisuuden kannalta ja tekee sinnikkäästi töitä saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• kirjoittaa viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 
• tekee pienimuotoisia kirjallisia ja suullisia projekteja kohdekielellä apuvälineitä käyttäen. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

• tuntemaan lisää englantia puhuvien maiden kulttuureista 
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 

luontevalla tavalla. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 

hyödyntäen viestintäteknologia) 
• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja etsii itselle sopivia omia 

oppimistyylejä 
• arvioi työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

Tilanteet ja aihepiirit  

Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 

• terveet elämäntavat ja henkilökohtainen hygienia 
• muoti ja vaatetus 
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• siivoaminen ja muita kotiaskareita 
• tien neuvominen 
• kestävä kehitys 
• omasta maasta ja kulttuurista kertominen 
• tulevaisuudensuunnitelmat 
• päiväykset 
• ääntäminen ja intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: of-genetiivi alustavasti, yksikön ja monikon genetiivi 
• adjektiivit: pitkien adjektiivien vertailu (sekä as … as, not so … as –rakenteet), adverbit 
• pronominit: some, any, every ja no sekä niiden johdannaiset 
• verbit: säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti, futuuri alustavasti, verbi + prepositio 
• prepositiot: lisää prepositioita 
• lauseoppi: myönteinen, kielteinen ja kysyvä lause imperfektissä, lauseiden muodostamisen 

vahvistaminen, sanajärjestys 

Viestintästrategiat  

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• kompensaatiostrategioiden käyttäminen kielitaitoaan täydentämään (esim. puhekumppanin 

apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa viestintätilanteessa) 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 

A1-englanti luokat 7-9 

Yläkoulussa sekä ENA1-kieltä että ENA2-kieltä opiskellaan ENA1-kielen oppimäärän mukaisesti eli 
yhteensä kahdeksan kurssia. 

 
Vuosiluokka 7 kurssit 1-2 

 
TAVOITTEET 

Kielitaito 

Tavoitteena on, että oppilas syventää ja vahvistaa alakoulussa oppimiaan taitoja kielitaidon eri 
osa-alueilla. 

Oppilas 

• oppii kommunikoimaan arkielämän käytännön tilanteissa. 
• oppii kertomaan ikäkauteensa läheisesti liittyvistä asioista (esim. perhe, ystävät, 

harrastukset) 
• ymmärtää ikäkauteensa läheisesti liittyvien kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien keskeiset 

sisällöt. 
• oppii kirjoittamaan erilaisia viestejä itsestään ja lähipiiriinsä liittyvistä asioista.  
• oppii tiedostamaan joitakin keskeisiä englannin kielen eri variantteja. 
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Kulttuuritaidot 

 

Oppilas 

• oppii tuntemaan englanninkielistä kulttuuria ja havainnoimaan eroja oman ja 
englanninkielisen kulttuurin välillä 

• oppii tunnistamaan englannin kielelle ominaisia viestintätapoja eri arkipäivän tilanteissa 
 

Opiskelustrategiat 

Tavoitteena on, että alaluokilla opitun lisäksi oppilas 

• harjaantuu käyttämään erilaisia työtapoja  
• oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielenoppijana 
• oppii ottamaan vastuuta sekä pari- että pienryhmätyöskentelyssä 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Tilanteet ja aihepiirit 

• alakoulussa esiin tulleita tilanteita ja aihepiirejä (koti, perhe, asuminen, ystävät, 
lemmikkieläimet, harrastukset, matkustaminen, koulu, ostostilanteet) syvennetään ja 
laajennetaan  

• tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin 
 

Rakenteet 

Kerrataan ja syvennetään alakoulussa opittuja rakenteita: 

• substantiivin yksikkö ja monikko 
• persoonapronominien kaikki muodot 
• perusaikamuodot: preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti 
• väite-, kysymys- ja kieltolauseet kaikissa perusaikamuodoissa 
• adjektiivien vertailumuodot 
• muodollinen subjekti it ja there 
• paljoussanat 
• epämääräisen ajan adverbit ja niiden paikka väitelauseessa 

 

Viestintästrategiat 

Oppilas  

 

• tiedostaa erilaisia kiertoilmauksia ja selityksiä, joilla voi korvata puuttuvaa kielitaitoa 
viestintätilanteessa 

• oppii havainnoimaan englannin kielelle tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä 
vuorovaikutustilanteissa 
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Vuosiluokka 8 kurssit 3-5 

 
TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas  

• laajentaa ja syventää seitsemännen luokan aihepiirien osaamistaan  
• oppii kertomaan sekä suullisesti että kirjallisesti omaan lähipiiriin kuuluvista aiheista 

yleisemmällä tasolla (esim. perhe, ystävät, harrastukset, koulunkäynti)  
• oppii kirjoittamaan yksityiskohtaisempia tekstejä itsestään ja lähipiiriinsä liittyvistä asioista 
• oppii tunnistamaan joitakin keskeisiä englannin kielen eri variantteja. 

 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• syventää tietämystään englannin kieltä puhuvista maista sekä niiden kulttuureista 
• oppii havainnoimaan englanninkielisen kulttuurin ja oman kulttuurinsa välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä 
• oppii viestimään englanninkielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla arkipäivän 

tilanteissa 
 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• oppii työskentelemään itsenäisemmin  
• oppii valitsemaan itselleen sopivia työmuotoja 
• oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa ja viestinnässä 
• oppii itse arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan sekä oppii hyödyntämään 

saamaansa palautetta 
• oppii tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

• vapaa-aika 
• koulunkäynti 
• nuorten ongelmat 
• matkustamiseen liittyvät eri tilanteet (matkan suunnittelu, lipunosto, ongelmatilanteet) 
• tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin 
 

Rakenteet 

• seitsemännen luokan keskeisten rakenteiden kertaus 
• futuuri ja 1. konditionaali, ehtolauseet 
• apuverbirakenteita 
• epäsuora kysymys  
• liitekysymykset 
• tavan adverbit 
• pronominit: demonstratiivipronominit, refleksiivipronominit, relatiivipronominit, 

indefiniittipronominit 
• väitelauseen sanajärjestys 
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Viestintästrategiat 

• oppii käyttämään englannin kielelle tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä 
vuorovaikutustilanteissa 

• oppii korvaamaan puuttuvaa kielitaitoaan käyttämällä kiertoilmauksia ja selityksiä 
• oppii päättelemään viestin sisältöä kielellisten tai tilanteeseen liittyvien vihjeiden avulla 

 

Vuosiluokka 9 kurssit 6-8 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• syventää ja laajentaa osaamistaan kielitaidon eri osa-alueilla.  
• ymmärtää myös laajempaa yleistietoa sisältävää puhuttua ja kirjoitettua kieltä 
• selviytyy hiukan vaativimmista epävirallisista keskustelutilanteista 
• osaa kertoa suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista yksityiskohtaisemmin 
• tiedostaa joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista 

 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• oppii lisää englanninkielisestä kulttuurista ja oppii ymmärtämään sitä omaa 
kulttuuritaustaansa vasten 

• oppii tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden 
 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oman oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja 
tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Tilanteet ja aihepiirit 

• edellisillä vuosiluokilla esiin tulleiden aihepiirien lisäksi: 
• ympäristö ja kestävä kehitys 
• teknologia 
• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä 
• tiedotusvälineet 
• taide ja kulttuuri 
• kotimaa 
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Rakenteet 

• edellisten vuosiluokkien tärkeimpien rakenteiden kertaus (esim. aikamuodot) 
• passiivi 
• epäsuora esitys 
• adverbien vertailu 
• 2. konditionaali, ehtolauseet 
•  infinitiivi ja ing-muoto 
• keskeisiä sidosrakenteita 
 

Viestintästrategiat 

Oppilas 

• oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään eri tilanteissa 
• oppii käyttämään joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, kuten 

puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen 
ja palautteen antamiseen liittyviä ilmauksia 

• oppii tunnistamaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja niiden vaatimia viestintätapoja (esim. 
epävirallinen, virallinen) 

 
 
7.5.9 A1- ja A2- SAKSA 

 

A1-saksa luokat 3-6 

3. luokka 

 

TAVOITTEET 

 

Kielitaito 

Oppilas 
 

• kokee vieraan kielen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• oppii käyttämään kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan aivan lyhyisiin itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia 

asioita saadessaan apua tarvittaessa myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään hyvin yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta vain kaikkein 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii kaikkein keskeisintä ja itselleen läheisintä sanastoa ja lyhyitä sanontoja. 

 
Kulttuuritaidot 
 
Oppilas oppii 
 

• hahmottamaan, että on olemassa erilaisia mutta samanarvoisia kieliä ja kulttuureita 
• kielelle ominaisen kohteliaan puhetavan merkityksen (esim. bitte, danke, Entschuldigung, 

Frau/Herr) 
• asioita eri juhlien vietosta (esim. Martinstag, Nikolaus, Weihnachten, Ostern) 
• hieman tietoa saksankielisistä maista. 
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Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 

• ymmärtämään sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottamaan vastuuta pienistä, 
itsenäisistä oppimistehtävistä (esim. kotitehtävät) 

• ottamaan toiset huomioon ja antamaan työrauhan 
• työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• muita kielenopiskelun työtapoja (esim. sanojen harjoittelu, ääneen lukeminen) 
• etsimään asioita oppikirjasta opettajan avustuksella 
• oppii arvioimaan omaa työskentelyään. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 
 
Pääpaino on suullisessa viestinnässä ja ilmaisurohkeuden kehittämisessä. Opittava sanasto on 
kaikkein keskeisintä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa. 
 

• tervehtiminen, esittäytyminen 
• anteeksipyytäminen, kiittäminen 
• tärkeimpien asioiden kertominen itsestä (ikä, perhe, pitäminen, osaaminen, tunteita, koti, 

eläimet, ruokia ja juomia) ja niihin liittyvien asioiden kysyminen toiselta 
• ihmisten ja asioiden yksinkertainen kuvailu 
• opiskelufraasit 
• ääntäminen: vierasperäiset kirjaimet, uudet äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 

 
Rakenteet 
 

• substantiivit: sanojen suku, epämääräinen ja määräinen artikkeli, s-genetiivi 
• numeraalit: perusluvut 0-100, 1000 
• adjektiivit: adjektiivit predikatiiveina 
• pronominit: persoonapronominit, omistuspronominit yksikössä, kysymyssanoja 
• verbit: säännöllisten verbien preesens-taivutus, sein ja haben 
• prepositiot: paikan prepositioilmauksia 
• lauseoppi: kieltosanat nein ja nicht, myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä 

 
Viestintästrategiat 
 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 

 
4. luokka 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
 
Oppilas 
 

• kokee vieraan kielen edelleen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
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• oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja 
kirjallisesti saadessaan apua, tarvitessaan myös ääntämisessä 

• oppii ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta 
keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin myös kirjallisesti. 
 
Kulttuuritaidot 
 
3.-luokan asioiden syventämisen lisäksi, oppilas 
 

• oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa 
(esim. koti ja koulu) 

• oppii viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla ja kohteliaalla tavalla 
rajallisessa määrässä tilanteita 

• tutustuu saksankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin 
• oppii lisää kohdekielen kulttuurille ominaisista juhlista (esim. Maifest, Sylvester). 
 

Opiskelustrategiat 
 
Oppilas 
 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottaa vastuuta itsenäisistä 
oppimistehtävistä 

• oppii itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii etsimään asioita oppikirjasta ja sanakirjasta 
• oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii harjoittelemaan kokeeseen 
• harjaantuu työskentelynsä ja kielitaitonsa arvioimisessa ja omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa tunnistamisessa kielen oppijana. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Edellisen vuosiluokan aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy. Opittava 
sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  
 

• koulupäivä ja opiskelu 
• omasta itsestä ja vapaa-ajasta kertominen 
• haastatteleminen (lapsen elämään läheisesti liittyvien asioiden kysyminen toisilta) 
• ostostilanne 
• pukeutuminen 
• kellonajat 
• viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat 
• säästä kertominen 
• aakkoset 
• viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat 
• ääntäminen: äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 
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Rakenteet 
 

• substantiivit: monikko alustavasti 
• numeraalit: perusluvut 0-1000, 1 000 000 
• pronominit: omistuspronominit 
• adjektiivit: adjektiivit attribuutteina 
• verbit: modaaliverbejä yksikössä, joidenkin kaikkein keskeisimpien epäsäännöllisten 

verbien taivutus, joitain kaikkein keskeisimpiä eriäviä yhdysverbejä 
• prepositiot: auf, in, hinter, unter, vor; ajan prepositioilmauksia 
• lauseoppi: kieltolause kein/keine, myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä, 

suora ja käänteinen sanajärjestys 
 
Viestintästrategiat 
 

• sanastoltaan suppean puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• lyhyiden omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa (esim. osaa pyytää apua, toistamaan, puhumaan hitaammin ja 
selkeämmin, osaa kysyä sanoja ja käyttää apuna eleitä ja ilmeitä) 

 
5. luokka 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
 
Oppilas 
 

• säilyttää innokkaan ja myönteisen otteen kielen opiskeluun ja tekee sinnikkäästi töitä 
saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii kertomaan joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 

kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen 

• oppii ymmärtämään lapsen arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen 
tai tekstin kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii kirjoittamaan viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

 
Kulttuuritaidot 
 
Oppilas 
 

• tutustuu edelleen kohdekielen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
• opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla (esim. teitittely) 
• tutustuu lisää saksaa puhuviin maihin. 

 
Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 



 131 

• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. hyödyntäen 

viestintäteknologiaa) 
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana sekä arvioimaan 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita opettajan ohjauksella. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy merkittävästi. 
Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  
 
Oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti 

• matkustaminen 
• tien kysyminen ja neuvominen 
• asuminen maalla ja kaupungissa 
• ravintolassa käynti 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot, kuten musiikki ja internet 
• ääntäminen ja intonaatio 

 
Rakenteet 
 

• substantiivit: monikko, yhdyssanoja, akkusatiivi 
• numeraalit: perusluvut 0-1000 
• pronominit: se- ja ne-pronominit, akkusatiivipronominit 
• verbit: teitittely, modaaliverbit, epäsäännöllisiä verbejä, säännöllisten verbien perfekti 

alustavasti 
• prepositiot: akkusatiiviprepositiot 
• lauseoppi: man-rakenne, sanajärjestyksen vahvistamista (modaaliverbit, eriävät 

yhdysverbit), perfektilauseita alustavasti 
 

Viestintästrategiat 
 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
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6. luokka 

 

TAVOITTEET 

 
Kielitaito 
 
Oppilas 
 

• säilyttää kiinnostuksensa vieraiden kielten opiskeluun, ymmärtää kielitaidon merkityksen 
tulevaisuuden kannalta ja tekee sinnikkäästi töitä saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• kirjoittaa viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 
• tekee pienimuotoisia kirjallisia ja suullisia projekteja kohdekielellä apuvälineitä käyttäen. 

 
Kulttuuritaidot 
 
Oppilas oppii 
 

• tuntemaan lisää saksaa puhuvien maiden kulttuureista 
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 

luontevalla tavalla. 
 

Opiskelustrategiat 
 
Oppilas 
 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 

hyödyntäen viestintäteknologia) 
• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja kokeilee itselle sopivia 

omia oppimistyylejä 
• arvioi työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 
 

• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 
• matkustaminen, maita ja kieliä 
• sairastaminen ja terveet elämäntavat 
• puhelinkeskustelu 
• omasta maasta ja kulttuurista kertominen 
• päiväykset 
• ääntäminen ja intonaatio 

 
Rakenteet 
 

• substantiivit: datiivi 
• numeraalit: järjestysluvut 
• adjektiivit: adjektiivien vertailu 
• pronominit: persoonapronominien datiivi 
• verbit: säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien perfekti, eriävien yhdysverbien perfekti, 

käskymuoto 
• prepositiot: datiiviprepositiot, vaihtoprepositiot 
• lauseoppi: myönteinen, kielteinen ja kysyvä lause perfektissä, lauseiden muodostamisen ja 

sanajärjestyksen vahvistaminen 
 

Viestintästrategiat  
 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• kompensaatiostrategioiden käyttäminen kielitaitoaan täydentämään (esim. puhekumppanin 

apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa viestintätilanteessa) 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
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A2-saksa luokat 4-6 

4. luokka 

 

TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
 
Oppilas 

• kokee vieraan kielen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• oppii käyttämään kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja 

kirjallisesti saadessaan apua, tarvitessaan myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin, joitakin myös kirjallisesti. 
 

Kulttuuritaidot  
 
Oppilas oppii 

• huomaamaan eroja oman ja kohdekielen maan kulttuurien välillä ja arvostamaan 
erilaisuutta 

• kielelle ominaisen kohteliaan puhetavan merkityksen (esim. bitte, danke, Entschuldigung, 
Frau/Herr) 

• oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa 
(esim. koti ja koulu) 

• asioita eri juhlien vietosta (esim. Martinstag, Nikolaus, Weihnachten, Ostern) 
• tietoa saksankielisistä maista. 
 

Opiskelustrategiat 
 
Oppilas 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottaa vastuuta itsenäisistä 
oppimistehtävistä 

• oppii itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii etsimään asioita oppikirjasta ja sanakirjasta 
• oppii harjoittelemaan kokeeseen 
• harjaantuu työskentelynsä ja kielitaitonsa arvioimisessa ja omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa tunnistamisessa kielen oppijana. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä on alusta lähtien mukana. 
Opittava sanasto on kaikkein keskeisintä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa. 
 

• tervehtiminen, esittäytyminen 
• anteeksipyytäminen, kiittäminen 
• tärkeimpien asioiden kertominen itsestä (ikä, perhe, pitäminen, osaaminen, tunteita, koti, 

eläimet, ruokia ja juomia) ja niihin liittyvien asioiden kysyminen toiselta 
• ihmisten ja asioiden yksinkertainen kuvailu 
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• luokkahuonefraasit 
• ostostilanne 
• ääntäminen: vierasperäiset kirjaimet, uudet äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 

 
Rakenteet 
 

• substantiivit: sanojen suku, epämääräinen ja määräinen artikkeli, s-genetiivi 
• numeraalit: perusluvut 0-100, 1000 
• adjektiivit: adjektiivit predikatiiveina 
• pronominit: persoonapronominit, omistuspronominit yksikössä, kysymyssanoja 
• verbit: säännöllisten verbien preesens-taivutus, sein ja haben, joitakin modaaliapuverbejä 

yksikössä 
• prepositiot: auf, in, hinter, unter, vor 
• lauseoppi: kieltosanat nein ja nicht, myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä, 

es gibt, es ist 
 
Viestintästrategiat 
 

• sanastoltaan suppean puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• lyhyiden omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa (esim. osaa pyytää apua, toistamaan, puhumaan hitaammin ja 
selkeämmin, osaa kysyä sanoja ja käyttää apuna eleitä ja ilmeitä) 

 
 
5. luokka 

 
Kielitaito 
 
Oppilas 
 

• säilyttää innokkaan ja myönteisen otteen kielen opiskeluun ja tekee sinnikkäästi töitä 
saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii kertomaan joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 

kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen 

• oppii ymmärtämään lapsen arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen 
tai tekstin kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii kirjoittamaan viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

 
Kulttuuritaidot 
 
Oppilas 
 

• tutustuu edelleen kohdekielen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
• opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla 
• tutustuu saksankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin. 
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Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. hyödyntäen 

viestintäteknologiaa) 
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana sekä arvioimaan 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita opettajan ohjauksella. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Edellisen vuosiluokan aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy merkittävästi. 
Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  
 
Oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti 

• koulupäivä ja opiskelu 
• matkustaminen 
• tien kysyminen ja neuvominen 
• ravintolassa käynti 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot, kuten musiikki ja internet 
• kellonajat 
• viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat 
• säästä kertominen 
• aakkoset 
• viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat 
• ääntäminen ja intonaatio 

 
 
Rakenteet 
 

• substantiivit: monikko, akkusatiivi 
• numeraalit: perusluvut 0-1000 
• pronominit: se- ja ne-pronominit, omistuspronominit 
• verbit: teitittely, modaaliverbit, epäsäännöllisiä verbejä, eriäviä yhdysverbejä 
• prepositiot: ajan ja paikan prepositioita 
• lauseoppi: kieltolause kein/keine, myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä, 

suora ja käänteinen sanajärjestys, man-rakenne 
 
Viestintästrategiat 
 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
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• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 
vuorovaikutuksessa 

• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 
tulkitsemisessa 

 
6. luokka 
 
TAVOITTEET 

 
Kielitaito 
 
Oppilas 
 

• säilyttää kiinnostuksensa vieraiden kielten opiskeluun, ymmärtää kielitaidon merkityksen 
tulevaisuuden kannalta ja tekee sinnikkäästi töitä saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• kirjoittaa viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 
• tekee pienimuotoisia kirjallisia ja suullisia projekteja kohdekielellä apuvälineitä käyttäen. 
 

Kulttuuritaidot 
 
Oppilas oppii 
 

• tuntemaan lisää saksankielisten maista ja niiden kulttuureista 
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 

luontevalla tavalla. 
 
 

Opiskelustrategiat 
 
Oppilas 
 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 

hyödyntäen viestintäteknologia) 
• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja kokeilee itselle sopivia 

omia oppimistyylejä 
• arvioi työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 
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Tilanteet ja aihepiirit 
 
Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 
 

• asuminen maalla ja kaupungissa 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 
• matkustaminen, maita ja kieliä 
• sairastaminen ja terveet elämäntavat 
• puhelinkeskustelu 
• omasta maasta ja kulttuurista kertominen 
• päiväykset 
• ääntäminen ja intonaatio. 

 
Rakenteet 
 

• substantiivit: yhdyssanoja, datiivi 
• numeraalit: järjestysluvut 
• adjektiivit: adjektiivien vertailu 
• pronominit: persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi 
• verbit: perfekti 
• prepositiot: akkusatiivi- ja datiiviprepositioita 
• lauseoppi: myönteinen, kielteinen ja kysyvä lause perfektissä, lauseiden muodostamisen ja 

sanajärjestyksen vahvistaminen 
 
Viestintästrategiat  
 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• kompensaatiostrategioiden käyttäminen kielitaitoaan täydentämään (esim. puhekumppanin 

apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa viestintätilanteessa) 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
 

Vuosiluokat 7-9 

 
A1-kieli 
  7.lk kurssit SAA01, SAA02 
  8.lk kurssit SAA03, SAA04, SAA05 
  9. lk kurssit SAA06, SAA07, SAA08 

A2-kieli 
7. lk kurssit SA201, SA202 
8. lk kurssit SA203, SA204 
9. lk kurssit SA205, SA206 

 

A1- ja A2 -saksan tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat pääosin toisiaan, mutta A2-saksassa 
kokonaisuuksia käsitellään suppeammin. 
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7. luokka 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas oppii 

• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 
• kommunikointia käytännön tilanteissa kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivien 

vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioiden avulla  
• kertomaan ikäkauteensa läheisesti liittyvistä asioista  
• kirjoittamaan viestejä eri medioiden välityksellä  
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

• tuntemaan lisää saksankielisten maiden kulttuureista, kuten esim. monikulttuurisesta 
Berliinistä, nuorisokulttuurista, ruokatavoista ja saksalaisesta maaseutuelämästä 

• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 
luontevalla tavalla. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 

hyödyntäen viestintäteknologiaa) 
• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioi 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta 

Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 

• perhe ja asuminen 
• nuoret aikuisten maailmassa 
• harrastukset 
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• terveys ja ulkonäkö  
• koulu ja kouluaineet 
• katuelämää, kellonajat 
• vieraan kohtaaminen 
• sää 
• maaseutuelämä 
• matkustaminen  

Rakenteet 

• substantiivit: epämääräinen ja määräinen artikkeli, nominatiivi, akkusatiivi, datiivi 
• adjektiivit: lisää esim. ulkonäköön liittyviä adjektiiveja 
• pronominit: omistuspronominit, persoonapronominit akkusatiivissa ja datiivissa 
• verbit: preesens, man–rakenne, eriävät yhdysverbit, modaaliverbit, säännöllisten verbien 

perfekti 
• prepositiot: akkusatiivi- ja datiiviprepositiot, vaihtoprepositiot 
• lauseoppi: sanajärjestys, kieltosanan paikka, kysymyslauseet 

Viestintästrategiat  

• päättelee viestin sisältöä kielellisten tai tilanteeseen liittyvien vihjeiden avulla 
• osaa olla aktiivinen kuuntelija käyttämällä tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä 

vuorovaikutustilanteissa 
• hyödyntää vuorovaikutustilanteessa saatua palautetta 
• osaa korvata puuttuvaa kielitaitoaan käyttämällä kiertoilmauksia ja selityksiä 
• tunnistaa kielen eri rekisterejä ja osaa käyttää niitä erilaisissa tilanteissa eri-ikäisten 

ihmisten kanssa 
• käyttää vuorovaikutustilanteessa ominaisia ilmauksia esimerkiksi puheenvuoron aloitus ja 

lopetus ja sen ottaminen ja ylläpito 
• osaa tarkkailla ja pyrkii täsmentämään omaa kielenkäyttöään 

 

 

8. luokka 

TAVOITTEET 
Kielitaito 

 
Oppilas  

• laajentaa ja syventää seitsemännen luokan aihepiirien osaamistaan  
• oppii kertomaan sekä suullisesti että kirjallisesti omaan lähipiiriin kuuluvista aiheista 

yleisemmällä tasolla (esim. perhe, ystävät, harrastukset, koulunkäynti)  
• oppii kirjoittamaan yksityiskohtaisempia tekstejä itsestään ja lähipiiriinsä liittyvistä asioista 
• oppii tunnistamaan joitakin keskeisiä saksan kielen variantteja (esim. Itävallan ja Sveitsin 

saksa). 
 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• syventää tietämystään saksan kieltä puhuvista maista sekä niiden kulttuureista 
• oppii havainnoimaan saksankielisen kulttuurin ja oman kulttuurinsa välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä 
• oppii viestimään saksankielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla arkipäivän tilanteissa. 
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Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• oppii työskentelemään itsenäisemmin  
• oppii valitsemaan itselleen sopivia työmuotoja 
• oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa ja viestinnässä 
• oppii itse arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan sekä oppii hyödyntämään 

saamaansa palautetta 
• oppii tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Tilanteet ja aihepiirit 

• vapaa-aika, nettikahvilakulttuuri 
• koulunkäynti 
• nuorten ongelmat 
• vaateostokset 
• matkustamiseen liittyvät eri tilanteet (matkan suunnittelu, lipunosto, ongelmatilanteet) 
•  tutustutaan saksankielisiin maihin ja kulttuureihin 

 

Rakenteet 

• substantiivit: sijamuotojen kertaus, genetiivi 
• adjektiivit: komparatiivi ja superlatiivi 
• pronominit: omistuspronominit, persoonapronominit akkusatiivissa ja datiivissa (kertaus) 
• verbit: preesens,  sein- ja haben –imperfekti,  perfekti, konditionaali 
• prepositiot: akkusatiivi- ja datiiviprepositiot, vaihtoprepositiot (kertaus) 
• lauseoppi: kysymyslauseet (kertaus), sivulauseet 

Viestintästrategiat 

Oppilas 

• oppii käyttämään saksan kielelle tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä 
vuorovaikutustilanteissa 

• oppii korvaamaan puuttuvaa kielitaitoaan käyttämällä kiertoilmauksia ja selityksiä 
• oppii päättelemään viestin sisältöä kielellisten tai tilanteeseen liittyvien vihjeiden avulla. 

 
9. luokka 

TAVOITTEET 

 
Kielitaito 

Oppilas 

• oppii päättelemään viestin sisältöä kielellisten tai tilanteeseen liittyvien vihjeiden avulla 
• oppii käyttämään saksan kielelle tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä 
• syventää ja laajentaa osaamistaan kielitaidon eri osa-alueilla 
• ymmärtää myös laajempaa yleistietoa sisältävää puhuttua ja kirjoitettua kieltä 
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• selviytyy hiukan vaativimmista epävirallisista keskustelutilanteista 
• osaa kertoa suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista yksityiskohtaisemmin 
• tiedostaa joitakin keskeisiä eroja saksan kielen eri varianteista (esim. Itävallan ja Sveitsin 

saksa). 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• oppii lisää saksankielisestä kulttuurista ja oppii ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa 
vasten 

• oppii tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oman oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja 
tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Tilanteet ja aihepiirit 

• edellisillä vuosiluokilla esiin tulleiden aihepiirien lisäksi: 
• loma-aiheet 
• ympäristö  
• muoti ja kierrätys 
• teknologia ja kestävä kehitys 
• DDR 
•  koulukiusaaminen, erilaisuus 
• ammatinvalinta ja työharjoittelu 

Rakenteet 

• substantiivit: sijamuotojen kertaus 
• adjektiivit: komparatiivi ja superlatiivi (kertaus), adjektiivin taivutus (osittain) 
• pronominit: omistuspronominit, persoonapronominit akkusatiivissa ja datiivissa (kertaus) 
• verbit: eri aikamuotojen kertaus, pluskvamperfekti, imperfekti, refleksiiviverbit, imperatiivi 
• prepositiot: akkusatiivi- ja datiiviprepositiot, vaihtoprepositiot (kertaus) 
• lauseoppi: relatiivilauseet, passiivin preesens ja imperfekti 

Viestintästrategiat 

Oppilas 

• oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään eri tilanteissa 
• oppii käyttämään joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, kuten 

puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen 
ja palautteen antamiseen liittyviä ilmauksia 

• oppii tunnistamaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja niiden vaatimia viestintätapoja (esim. 
epävirallinen, virallinen).  
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7.5.10 A1- ja A2- RANSKA 

 
A1-ranska luokat 3-6 

3. luokka 

 
TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• kokee vieraan kielen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• oppii käyttämään kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan aivan lyhyisiin itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia 

asioita saadessaan apua tarvittaessa myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään hyvin yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta vain kaikkein 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii kaikkein keskeisintä ja itselleen läheisintä sanastoa ja lyhyitä sanontoja.  

Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

• hahmottamaan, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureita 
• huomaamaan eroja oman ja kohdekielen maan kulttuurien välillä ja arvostamaan 

erilaisuutta 
• kielelle ominaista tapakulttuuria, esim. kiittäminen ja tervehtiminen  
• asioita eri juhlien vietosta, kuten joulu ja pääsiäinen  
• keskeisintä ranskankielistä kulttuuria koskevaa perustietoa ja tietoa Ranskasta. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottamaan vastuuta pienistä, 
itsenäisistä oppimistehtävistä (esim. kotitehtävät) 

• ottamaan toiset huomioon ja antamaan työrauhan 
• työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• muita kielenopiskelun työtapoja (esim. sanojen harjoittelu, ääneen lukeminen) 
• etsimään asioita oppikirjasta opettajan avustuksella 
• oppii arvioimaan omaa työskentelyään. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on suullisessa viestinnässä ja ilmaisurohkeuden kehittämisessä. Opittava sanasto on 
kaikkein keskeisintä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa. 

• tervehtiminen, esittäytyminen 
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• kiittäminen, anteeksi pyytäminen 
• tärkeimpien asioiden kertominen itsestä ja lähipiiristä (ikä, perhe, pitäminen, osaaminen, 

tunteita, koti, eläimet, ruokia ja juomia) ja niihin liittyvien asioiden kysyminen toiselta 
• ihmisten, asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu 
• hinnan tiedustelu 
• luokkahuonesanasto ja opiskelufraasit 
• ääntäminen: vierasperäiset kirjaimet, uudet äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 

Rakenteet  

• substantiivit: sanan suku, artikkelit un/une/le/la/des/les, yksikkö ja monikko 
• numeraalit: perusluvut 0-20 
• pronominit: persoonapronominit yksikössä, omistuspronominit yksikössä 
• verbit: être- ja avoir-verbit yksikössä, er-verbejä yksikössä 
• prepositiot: Prepositioilmauksia 
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensin yksikössä, Qu’est-ce que 

c’est?, Qui est-ce?, C’est combien?  

Viestintästrategiat 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 

4. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• kokee vieraan kielen edelleen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja 

kirjallisesti saadessaan apua, tarvitessaan myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin myös kirjallisesti. 

Kulttuuritaidot 

3.-luokan asioiden syventämisen lisäksi, oppilas 

• oppii tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa 
(esim. koti ja koulu) 

• oppii viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa luontevalla tavalla rajallisessa 
määrässä tilanteita 

• tutustuu lisää Ranskaan 
• oppii lisää kohdekielen kulttuurille ominaisista juhlista (joulu, pääsiäinen, loppiainen). 
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Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottaa vastuuta itsenäisistä 
oppimistehtävistä 

• oppii itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii etsimään asioita oppikirjasta ja sanakirjasta 
• oppii käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii harjoittelemaan kokeeseen 
• harjaantuu työskentelynsä ja kielitaitonsa arvioimisessa ja omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa tunnistamisessa kielen oppijana. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisen vuosiluokan aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

 
Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy. Opittava 
sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  

• koulupäivä ja opiskelu 
• haastatteleminen (lapsen elämään läheisesti liittyvien asioiden kysyminen toisilta) 
• mielipiteen ilmaiseminen 
• omasta itsestä, Suomesta ja vapaa-ajasta kertominen 
• ostostilanne 
• pukeutuminen 
• ruokakulttuuri ja ravintolassa käynti 
• puhelinkeskustelu 
• säästä kertominen 
• aakkoset 
• viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat tasatunnein 
• ääntäminen: äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio. 

Rakenteet 

• substantiivit: epämääräinen ja määräinen artikkeli, monikko ja monikon artikkelit 
• numeraalit: perusluvut 0-100 
• adjektiivit: adjektiivin paikka ja taipuminen alustavasti 
• pronominit: persoonapronominit, omistuspronominit 
• verbit: être- ja avoir-verbien preesens, muita epäsäännöllisiä verbejä, er-verbit kaikissa 

persoonissa 
• prepositiot: à, de, en, sous, sur, devant, derrière, dans; en ja au maitten nimien yhteydessä  
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensissä 

Viestintästrategiat 

• sanastoltaan suppean puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• lyhyiden omien viestien suunnittelu 
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• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 
vuorovaikutuksessa (esim. osaa pyytää apua, toistamaan, puhumaan hitaammin ja 
selkeämmin, osaa kysyä sanoja ja käyttää apuna eleitä ja ilmeitä) 

5. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää innokkaan ja myönteisen otteen kielen opiskeluun ja tekee sinnikkäästi töitä 
saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii kertomaan joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 

kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen 

• oppii ymmärtämään lapsen arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen 
tai tekstin kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii kirjoittamaan viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tutustuu edelleen kohdekielen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
• opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla 
• tutustuu muihin ranskaa puhuviin maihin. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. hyödyntäen 

viestintäteknologiaa) 
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana sekä arvioimaan 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita opettajan ohjauksella. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 
 
Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy merkittävästi. 
Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  
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Oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti 

• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat 
• asuminen 
• matkustaminen, maita, kieliä ja kansallisuuksia 
• puhelinkeskustelu 
• kirjeen kirjoittaminen 
• luonto 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 
• ääntäminen ja intonaatio 
• kellonajat 

Rakenteet 

• substantiivit: genetiivi 
• adjektiivit: adjektiivin paikka ja taipuminen 
• numeraalit: perusluvut 0-100 
• pronominit: omistuspronominit, persoonapronominien objektimuodot 
• verbit: passé composé (avoir ja être) alustavasti, lisää tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä 
• prepositiot: lisää prepositioita  
• lauseoppi: intonaatiokysymys, il y a- ja il n’y a pas – rakenne 

Viestintästrategiat 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 

6. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää kiinnostuksensa vieraiden kielten opiskeluun, ymmärtää kielitaidon merkityksen 
tulevaisuuden kannalta ja tekee sinnikkäästi töitä saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• kirjoittaa viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 
• tekee pienimuotoisia kirjallisia ja suullisia projekteja kohdekielellä apuvälineitä käyttäen. 



 148 

Kulttuuritaidot 

Oppilas oppii 

• tuntemaan lisää ranskaa puhuvien maiden kulttuureista 
• viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa kohdekulttuurille 

luontevalla tavalla. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 

hyödyntäen viestintäteknologiaa) 
• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja kokeilee itselle sopivia 

omia oppimistyylejä 
• arvioi työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

Tilanteet ja aihepiirit 

Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 

• koulujärjestelmien eroja 
• terveet elämäntavat ja henkilökohtainen hygienia 
• muoti ja vaatetus 
• paikan kysyminen ja neuvominen 
• omasta maasta ja kulttuurista kertominen 
• tulevaisuudensuunnitelmat 
• päiväykset 
• ääntäminen ja intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: partitiivi, yhdyssanoja 
• numeraalit: järjestysluvut 
• adjektiivit: adjektiivin taipuminen ja paikka 
• pronominit: demonstratiivipronominit 
• verbit: er-verbien passé composé, ir- ja re-verbien preesens, lähifutuurin muodostus (aller + 

infinitiivi) 
• prepositiot: lisää prepositioita 
• lauseoppi: lauseiden muodostamista opituissa aikamuodoissa, est-ce que -kysymys 

Viestintästrategiat  

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 



 149 

• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• kompensaatiostrategioiden käyttäminen kielitaitoaan täydentämään (esim. puhekumppanin 

apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa viestintätilanteessa) 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 

 

A2-ranska luokat 4-6 

4. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• kokee vieraan kielen innostavana ja haastavana ja haluaa kehittyä sen oppijana 
• oppii käyttämään kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• oppii vastaamaan joihinkin hyvin lyhyisiin ja itselleen läheisiin kysymyksiin suullisesti ja 

kirjallisesti saadessaan apua, tarvitessaan myös ääntämisessä 
• oppii ymmärtämään itseensä ja lähipiiriinsä läheisesti liittyvästä tekstistä ja puheesta 

kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• oppii viestimään arkisia tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin, joitakin myös kirjallisesti. 

Kulttuuritaidot  

Oppilas oppii 

• huomaamaan eroja oman ja kohdekielen maan kulttuurien välillä ja arvostamaan 
erilaisuutta 

• kielelle ominaisen kohteliaan puhetavan ja tapakulttuurin merkityksen (esim. kiittäminen, ja 
tervehtiminen) 

• tuntemaan joitakin kaikkein keskeisimpiä lapsen arkielämän piirteitä kohdekulttuurissa 
(esim. koti ja koulu) 

• asioita eri juhlien vietosta (joulu, pääsiäinen)  
• keskeisintä ranskankielistä kulttuuria koskevaa perustietoa ja tietoa Ranskasta. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja ottaa vastuuta itsenäisistä 
oppimistehtävistä 

• oppii itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä parin kanssa ja ryhmässä 
• oppii etsimään asioita oppikirjasta ja sanakirjasta 
• oppii harjoittelemaan kokeeseen 
• harjaantuu työskentelynsä ja kielitaitonsa arvioimisessa ja omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa tunnistamisessa kielen oppijana. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä on alusta lähtien mukana. 
Opittava sanasto on kaikkein keskeisintä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa. 

• tervehtiminen, esittäytyminen 
• kiittäminen, anteeksi pyytäminen 
• tärkeimpien asioiden kertominen itsestä ja lähipiiristä (ikä, perhe, pitäminen, osaaminen, 

tunteita, koti, eläimet, ruokia ja juomia) ja niihin liittyvien asioiden kysyminen toiselta 
• ihmisten, asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu 
• koulu ja koulupäivä 
• haastatteleminen (lapsen elämään läheisesti liittyvien asioiden kysyminen toisilta) 
• mielipiteen ilmaiseminen 
• omasta itsestä, vapaa-ajasta ja Suomesta kertominen 
• ostostilanne  
• pukeutuminen 
• aakkoset 
• viikonpäivät 
• ääntäminen: vierasperäiset kirjaimet, uudet äänteet, kirjain-äännevastaavuus, intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: sanan suku, epämääräiset ja määräiset artikkelit un/une/le/la/des/les, yksikkö 
ja monikko 

• numeraalit: perusluvut 0-29 ja kymmenluvut 10- 100 
• adjektiivit: adjektiivin paikka ja taipuminen alustavasti 
• pronominit: persoonapronominit yksikössä, omistuspronominit yksikössä, kysymyssanoja 
• verbit: être- ja avoir-verbit yksikössä, er-verbejä yksikössä  
• prepositiot: esim. sur, sous, dans, à, de  
• lauseoppi: myönteisiä, kielteisiä ja kysymyslauseita preesensin yksikössä, Qu’est-ce que 

c’est? Qui est-ce?, C’est combien?, kieltosanat ne-pas 

Viestintästrategiat 

• sanastoltaan suppean puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• lyhyiden omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa (esim. osaa pyytää apua, toistamaan, puhumaan hitaammin ja 
selkeämmin, osaa kysyä sanoja ja käyttää apuna eleitä ja ilmeitä) 

 

5. luokka 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää innokkaan ja myönteisen otteen kielen opiskeluun ja tekee sinnikkäästi töitä 
saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
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• oppii kertomaan joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestimään 
kohdekielellä yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen 

• oppii ymmärtämään lapsen arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen 
tai tekstin kaikkein keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• oppii kirjoittamaan viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tutustuu edelleen kohdekielen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin 
• opettelee viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurille luontevalla tavalla. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. hyödyntäen 

viestintäteknologiaa) 
• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana sekä arvioimaan 

työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita opettajan ohjauksella. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisen vuosiluokan aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

 
Tilanteet ja aihepiirit 

Pääpaino on edelleen suullisessa viestinnässä, mutta kirjallinen viestintä lisääntyy merkittävästi. 
Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin aihepiireihin liittyvää sanastoa.  

Oppilaalle tutun lähipiirin lisäksi erityisesti 

• asuminen 
• matkustaminen, maita, kieliä ja kansallisuuksia 
• puhelinkeskustelu 
• kirjeen kirjoittaminen 
• ruokakulttuuri ja ravintolakeskustelu 
• luonto 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 
• ääntäminen ja intonaatio 
• kellonajat 
• kuukaudet 
• aakkoset 
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Rakenteet 

• substantiivit: genetiivi 
• numeraalit: perusluvut 0-1000 
• adjektiivit: adjektiivin paikka ja taipuminen 
• pronominit: omistuspronominit, persoonapronominien objektimuodot 
• verbit: avoir- ja etre – verbit preesensissä, er-verbit preesensissä, tavallisimpia 

epäsäännöllisiä verbejä  
• prepositiot: à, de, en, sous, sur, devant, derrière, dans; au ja en maitten nimien yhteydessä 
• lauseoppi: intonaatiokysymys, il y a- ja il n’y a pas – rakenne, myönteisiä, kielteisiä ja 

kysyviä lauseita preesensissä 

Viestintästrategiat 

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa 

vuorovaikutuksessa 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 

6. luokka 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• säilyttää kiinnostuksensa vieraiden kielten opiskeluun, ymmärtää kielitaidon merkityksen 
tulevaisuuden kannalta ja tekee sinnikkäästi töitä saavuttaakseen tuloksia 

• käyttää kasvavaa kielitaitoaan rohkeasti viestintätilanteissa 
• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään sekä viestiä kohdekielellä 

yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen 
• ymmärtää arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin 

keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 
• kirjoittaa viestejä kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa 
• tekee pienimuotoisia kirjallisia ja suullisia projekteja kohdekielellä apuvälineitä käyttäen. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tutustuu ranskaa puhuviin maihin 
• oppii viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa 

kohdekulttuurille luontevalla tavalla. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• toimii vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttää pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
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• käyttää itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (esim. 
hyödyntäen viestintäteknologia) 

• käyttää uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan 
• oppii käyttämään kompensaatiostrategioita kielitaitoaan täydentämään 
• tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana ja kokeilee itselle sopivia 

omia oppimistyylejä 
• arvioi työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita realistisesti suhteessa tavoitteisiin. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

Edellisten vuosiluokkien aikana opiskeltujen sisältöjen syventämisen lisäksi opitaan seuraavia 
asioita: 

Tilanteet ja aihepiirit 

Suullinen ja kirjallinen viestintä kulkevat rinnakkain. Opittava sanasto on keskeistä seuraaviin 
aihepiireihin liittyvää sanastoa: 

• koulujärjestelmien eroja 
• terveet elämäntavat ja henkilökohtainen hygienia 
• muoti ja vaatetus 
• paikan kysyminen ja neuvominen 
• omasta maasta ja kulttuurista kertominen 
• tulevaisuudensuunnitelmat 
• päiväykset 
• ääntäminen ja intonaatio 

Rakenteet 

• substantiivit: partitiivi, yhdyssanoja 
• numeraalit: järjestysluvut 
• adjektiivit: adjektiivien taipuminen ja paikka 
• pronominit: demonstratiivipronominit  
• verbit: avoir- ja etre- sekä er-verbien passé composé, ir- ja re-verbien preesens, lähifutuurin 

muodostus (aller + infinitiivi) 
• prepositiot: lisää prepositioita 
• lauseoppi: lauseiden muodostamista opituissa aikamuodoissa, est-ce que -kysymys 

Viestintästrategiat  

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• kompensaatiostrategioiden käyttäminen kielitaitoaan täydentämään (esim. puhekumppanin 

apuun ja nonverbaaliseen viestintään tukeutuminen suullisessa viestintätilanteessa) 
• kirjallisiin apuneuvoihin ja viestintäteknologiaan tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa 
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Vuosiluokat 7-9 

 

Yleistä 

• Kurssien taustana on kyseisen maan kulttuuri: elämäntapa, arvot, asenteet, tavat jne. 
Opetuksessa pyritään oman ja vieraan kulttuurin kohtaamisen kautta laajentamaan oppilaiden 
maailmankuvaa ja kehittämään oppilaan kulttuuri-identiteettiä. 

• Opetuksessa totutetaan oppilasta ensin tekemään havaintoja kohdekulttuurista ja 
tiedostamaan oma kulttuurinsa. Havaintojensa pohjalta häntä ohjataan pohdiskelemaan 
vieraan kulttuurin ilmiöitä suhteessa omaan kulttuuriinsa ja myöhemmin mukauttamaan 
toimintaansa kielellisesti ja kulttuurisesti tarkoituksenmukaiseksi vieraan kulttuurin 
edellyttämällä tavalla. 

• Oppilasta innostetaan kehittämään aktiivisesti ja itsenäisesti kielitaitoansa ja 
kielenoppimisstrategioitaan ja täten näkemään oppiminen elinikäisenä prosessina. Oppilas 
johdatetaan näkemään kielitaitonsa kokonaisuutena, jossa eri kielet tukevat toisiaan. 

• Opetuksessa huolehditaan kielen eri osa-alueiden (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen, 
kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto) sekä kielellisten viestintätaitojen tasapuolisesta 
kehittymisestä. Opetuksessa edetään spiraalinomaisesti niin, että samoja asioita käsitellään 
toistuvasti syvällisemmin. 

• Kurssien sisällöissä ja työskentelytavoissa painottuvat erityisesti seuraavat aihekokonaisuudet: 
ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja 
mediaosaaminen.  

 

A1-ranska 

7. lk kurssit RAA01, RAA02 

8. lk kurssit RAA03, RAA04, RAA05 

9. lk kurssit, RAA06, RAA07, RAA08 

 

7. luokka 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Tavoitteena on, että oppilas syventää ja vahvistaa alakoulussa oppimiaan taitoja kielitaidon eri 
osa-alueilla. 
 

Oppilas 

• oppii kommunikoimaan käytännön tilanteissa kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivien 
vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategioiden avulla 

• oppii kertomaan rajallisesti ikäkauteensa läheisesti liittyvistä asioista (esim. perhe, ystävät, 
harrastukset) 

• ymmärtää ikäkauteensa läheisesti liittyvien yksinkertaisten kirjoitettujen ja puhuttujen 
tekstien keskeiset sisällöt. 

• oppii kirjoittamaan suppeita viestejä itsestään ja lähipiiriinsä liittyvistä asioista.  
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Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• oppii tuntemaan ranskankielistä kulttuuria ja havainnoimaan eroja oman ja kohdekulttuurin 
välillä 

• oppii tunnistamaan ranskan kielelle ominaisia viestintätapoja eri arkipäivän tilanteissa. 
 

Opiskelustrategiat 

Tavoitteena on, että alaluokilla opitun lisäksi oppilas 

• harjaantuu käyttämään erilaisia työtapoja  
• oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielenoppijana 
• oppii ottamaan vastuuta sekä pari- että pienryhmätyöskentelyssä. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

Alakoulussa esiin tulleita tilanteita ja aihepiirejä (koti, perhe, asuminen, ystävät, lemmikkieläimet, 
harrastukset, matkustaminen, koulu, ostostilanteet) syvennetään ja laajennetaan. 
 

Rakenteet 

Jokaisessa kurssissa kerrataan ja vahvistetaan alakoulussa opittuja rakenteita sekä opitaan 
sisältöjen edellyttämiä rakenteita. 
 

Viestintästrategiat 

Oppilas  

• oppii päättelemään viestin sisällön kielellisten tai tilannevihjeiden perusteella 
• oppii hyödyntämään vuorovaikutustilanteessa saamansa palautteen 

 

8. luokka 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas  

• laajentaa ja syventää seitsemännen luokan aihepiirien osaamistaan  
• oppii kertomaan sekä suullisesti että kirjallisesti omaan lähipiiriin kuuluvista aiheista 

yleisemmällä tasolla (esim. perhe, ystävät, harrastukset, koulunkäynti)  
• oppii kirjoittamaan yksityiskohtaisempia tekstejä itsestään ja lähipiiriinsä liittyvistä asioista. 
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Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• syventää tietämystään ranskankielisistä maista sekä niiden kulttuureista 
• oppii havainnoimaan ranskankielisen kulttuurin ja oman kulttuurinsa välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä 
• oppii viestimään ranskankielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla arkipäivän 

tilanteissa. 
 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• oppii työskentelemään itsenäisemmin  
• oppii valitsemaan itselleen sopivia työmuotoja 
• oppii hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa ja viestinnässä 
• oppii itse arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan sekä oppii hyödyntämään 

saamaansa palautetta 
• oppii tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 
Tilanteet ja aihepiirit 

• vapaa-aika 
• koulunkäynti 
• nuorten ongelmat 
• matkustamiseen liittyvät eri tilanteet (matkan suunnittelu, lipunosto, ongelmatilanteet) 

 

Rakenteet 

Kerrataan 7. luokan keskeiset rakenteet sekä opitaan sisältöjen edellyttämiä rakenteita. 
 

Viestintästrategiat 

Oppilas 

• oppii käyttämään ranskan kielelle tyypillisiä ilmauksia, eleitä ja äännähdyksiä 
vuorovaikutustilanteissa 

• oppii korvaamaan puuttuvaa kielitaitoaan käyttämällä kiertoilmauksia ja selityksiä 
• oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään. 
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9. luokka 

 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas 

• syventää ja laajentaa osaamistaan kielitaidon eri osa-alueilla.  
• ymmärtää myös laajempaa yleistietoa sisältävää puhuttua ja kirjoitettua kieltä 
• selviytyy hiukan vaativimmista epävirallisista keskustelutilanteista 
• osaa kertoa suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista yksityiskohtaisemmin. 

 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• oppii lisää ranskankielisestä kulttuurista ja oppii ymmärtämään sitä omaa 
kulttuuritaustaansa vasten 

• oppii viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla 
• oppii tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. 

 

Opiskelustrategiat 

Oppilas 

• oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oman oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja 
tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 
Tilanteet ja aihepiirit 

• edellisillä vuosiluokilla esiin tulleiden aihepiirien lisäksi: 
• ympäristö  
• opiskelu ja työelämä 
• tiedotusvälineet 
• taide ja kulttuuri 
• kotimaa 

 

Rakenteet 

Kerrataan edellisten vuosiluokkien tärkeimmät rakenteet sekä opitaan sisältöjen edellyttämiä 
rakenteita. 
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Viestintästrategiat 

Oppilas 

• oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään eri tilanteissa 
• oppii käyttämään joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, kuten 

puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen 
ja palautteen antamiseen liittyviä ilmauksia 

• oppii tunnistamaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja niiden vaatimia viestintätapoja (esim. 
epävirallinen, virallinen). 

 

A2-ranska 

7. lk kurssit RA201, RA202 

8. lk kurssit RA203, RA204 

9. lk kurssit RA205, RA206 

A2- ranskan tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi noudattaa soveltuvin osin A1-ranskan 
vastaavia. 

 

7.5.11 B2-KIELET (ranska, saksa, venäjä) 
 

Vuosiluokat 8-9 

Yleistä  

Kurssien taustana on kyseisen maan kulttuuri: elämäntapa, arvot, asenteet, tavat jne. Yhtäältä 
opetuksessa pyritään oman ja vieraan kulttuurin kohtaamisen kautta laajentamaan oppilaiden 
maailmankuvaa. Toisaalta oppilas johdatetaan näkemään kielitaitonsa kokonaisuutena, jossa eri 
kielet tukevat toisiaan. Oppilasta innostetaan aktiivisesti ja itsenäisesti kehittämään kielitaitoansa ja 
näkemään se elinikäisenä prosessina.  

Peruskoulun 8. luokalla alkavassa valinnaisessa kielessä pääpaino on puhumisen ja ääntämisen 
harjoittelussa sekä totuttelussa kuuntelemaan ja hahmottamaan kohdekielistä puhetta. 
Rakenteiden osalta opetetaan vain kaikkein keskeisimmät asiat, joita tarvitaan tukemaan 
kommunikaation sujumista.  

Kurssien sisällöissä ja työskentelytavoissa painottuvat luonteenomaisesti seuraavat 
aihekokonaisuudet: ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä viestintä- ja 
mediataito.  

Tavoitteena on taitotasoasteikolla ilmaistuna puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1-A1.2 sekä 
kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2-A1.3. 
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8. luokka 

RAB01/SAB01/VEB01 
RAB02/SAB02/VEB02 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas oppii 

• kohdekielen ääntämissääntöjä 
• arkipäivän tilanteisiin liittyviä ilmauksia 
• kertomaan itsestään ja lähipiiristään 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tiedostaa oman kulttuurinsa piirteitä. Oppilas herkistyy kohtaamaan uuden kulttuurin ja 
tiedostaa, että vähäisetkin kielen alkeet edesauttavat henkilökohtaisten kontaktien luomista. 

• tekee konkreettisia havaintoja kohdekulttuurista sekä käyttää hyväkseen muista lähteistä 
saamaansa tietoa vieraista kulttuureista. Oppilas selviytyy alkeellisista viestintätilanteista 
saavuttuaan kohdekulttuuriin. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• ilmaisemaan itseään rohkeasti pienelläkin kielitaidolla 
• hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 
• toimimaan vastuullisena ryhmän jäsenenä. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat asiat: perheenjäsenet, koti ja ystävät 
• koulu ja opiskelu 
• harrastukset ja vapaa-ajanvietto 

Rakenteet 

• viestinnän kannalta olennaiset kielen rakenteet 

Viestintästrategiat 

Oppilas 

• tunnistaa puheen ja tekstin pääkohdat 
• pystyy viestinnässään käyttämään myös non-verbaalisia keinoja. 
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ARVIOINTI 

Pääpaino on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä formatiivista että 
summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 

 

9. luokka 

RAB03 / SAB03 / VEB03 
RAB04 / SAB04 / VEB04 

TAVOITTEET 

Kielitaito 

Oppilas oppii 

• laajentamaan arkielämän tilanteissa tarvitsemiaan ilmaisuja 
• toimimaan kohdekielestä saamansa mallin mukaisesti.  
• käyttämään rohkeasti suullista kielitaitoaan 
• ymmärtämään arkielämään liittyviä yksinkertaisia viestejä 
• kirjoittamaan suppeita viestejä. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• pyrkii mukauttamaan omaa käyttäytymistään tekemiensä havaintojen sekä kohdekielisestä 
kulttuurista saamansa palautteen pohjalta. 

• hyväksyy kohdekulttuurin piiriin kuuluvia asioita ja ilmiöitä. Oppilaan myönteinen 
asennoituminen kohdekulttuuriin heijastuu hänen työskentelyssään. 

Opiskelustrategiat 

Oppilas oppii 

• ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan  
• etsimään tietoa eri lähteistä kohdekielellä 
• soveltamaan kohdekulttuurista saamaansa tietoa ja pyrkii kielitaitonsa rajoissa oma-

aloitteisesti käyttämään kohdekulttuurille ominaisia ilmauksia. 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit 

• matkustaminen 
• ostoksilla käynti 
• asuminen 
• kulttuuriin liittyviä ilmiöitä 

Rakenteet 

• viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi 



 161 

Viestintästrategiat 

• oman kielenkäytön tarkkailu 
• puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa 
• oppilasta ohjataan aktiivisesti havainnoimaan kohdekulttuuria ja etsimään kohdekielelle 

tyypillisiä ilmauksia, joita käytetään keskeisissä arkipäivän viestintätilanteissa. Oppilas oppii 
toimimaan näissä tilanteissa kulttuurisesti ja kielellisesti tarkoituksenmukaisesti 

ARVIOINTI 

• Pääpaino on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä formatiivista 
että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 

 

7.5.12 Kielipainotteiset luokat vuosiluokilla 1-6 - englanti osana oppimiskieltä 

 

Content and Language Integrated Learning on yksi vieraan kielen opettamisen menetelmä, joka 
voidaan aloittaa 1. luokalla. Luokissa, joissa myös englantia käytetään oppimiskielenä, 
noudatetaan koulun yleistä tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa. Käytettävä englannin kieli pohjautuu 
opetussuunnitelmaan ja käytännön koulutilanteisiin. 

Englannin kielellä opiskelemisen tavoitteena on herättää oppijan kiinnostus kieleen sekä 
englanninkieliseen kulttuuriin ja antaa vähitellen valmiuksia rohkeasti käyttää kieltä ja selvitä 
erilaisista viestintätehtävistä ja -tilanteista. Lisäksi tavoitteena on oppia käyttämään vieraskielistä 
materiaalia sekä opiskelussa että muissa arkipäivän tilanteissa. 

Kielellä opiskelu aloitetaan ensimmäiseltä luokalta opiskelemalla englantia satujen, 
opetussuunnitelman sisältöjen ja luokkatilanteiden puitteissa. Lisäksi opiskellaan kieleen liittyvää 
tapakulttuuria. Opettaja käyttää puheessaan englantia, mutta oppilaat voivat aluksi valita 
käyttämänsä kielen. Vähitellen englannin kielen sekä suullinen että kirjallinen käyttö lisääntyy ja 
oppilaita rohkaistaan käyttämään kieltä omassa viestinnässään. 

 

Opiskelussa käytetään englantia tuokioina, joiden pituus ja määrä vaihtelee. Opetuksen 
suunnittelussa valitaan kielellä opettamiseen sopivat sisältöalueet. 

 

Äidinkieli opetetaan kielipainotteisilla luokilla kokonaan suomeksi ja äidinkielen kehittymistä 
oppilaan ensisijaisena viestintä- ja  ilmaisukielenä pidetään erittäin  tärkeänä. Muissa aineissa 
käytettävän englannin kielen määrä riippuu kulloisestakin oppimistilanteesta ja oppilasryhmästä. 

  

Kielipainotteisissa luokissa englannin opiskelussa pyritään seuraaviin tasoihin: 

 

Kuullun 
ymmärtäminen  

Puhuminen  Tekstin 
ymmärtäminen  

Kirjoittaminen  

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A1.3 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A1.3 Toimiva 
alkeiskielitaito 
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LIITE: KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 

 

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston 
toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen 
viitekehykseen. 

 

Taitotaso A1: Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 

 

A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisempia sanoja ja fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, 
lukuja, kehotuksia) arkisissa yhteyksissä. 

• Ei edes ponnistellen ymmärrä kuin kaikkein alkeellisinta kieliainesta. 
• Tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, osoittamista, käännöstä. 

 
Puhuminen      

• Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuotovaikutus on 
puhekumppanin varassa, ja puhuja turvautuu ehkä äidinkieleen tai eleisiin. 

• Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia. 
• Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia. 
• Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. 
• Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset 

ilmaisut voivat olla melko virheettömiä. 
 

Luetun ymmärtäminen 

• Tuntee kirjainjärjestelmän, mutta ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän. 
• Tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin. 
• Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennakoitavassa yhteydessä on 

erittäin rajallinen. 
 

Kirjoittaminen 

• Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin. 
• Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset 

perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja. 
• Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja. 
• Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia. 
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A1.2. Kehittyvä alkeiskielitaito 

Kuullun ymmärtäminen 
• Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka 

liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. 
• Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä 

tilannevihjeitä. 
• Tarvitsee paljon apua, puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä. 

 

Puhuminen 

• Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia 
perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein puhekumppanin apua. 

• Puheessa on taukoja ja muita katkoksia. 
• Ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia. 
• Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin 

aineksia. 
• Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy paljon kaikenlaisia virheitä 

 

Luetun ymmärtäminen 

• Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät 
välittömiin tarpeisiin. 

• Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen. 
• Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä 

on rajallinen. 
 

Kirjoittaminen 

• Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein. 
• Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim. vastauksia 

kysymyksiin tai muistilappuja). 
• Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia 

päälauseita. 
• Ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa 

tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä. 
 

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, 
pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana. 

• Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin liittyviä keskusteluja. 
• Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle 

kohdennettua yleiskielistä puhetta. 
 

Puhuminen 

• Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. selviytyy kaikkein yksinkertai-simmista 
vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. 

• Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä. 
• Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia. 
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• Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja 
perustason lauserakenteita 

• Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon peruskielioppivirheitä. 
 

Luetun ymmärtäminen 

• Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, 
joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita. 

• Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, 
säätiedotukset). 

 

Kirjoittaminen 

• Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja 
kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 

• Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, 
yksinkertainen sanelu). 

• Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai 
konkreetteihin tarpeisiin. Osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä. 

• Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä. 
 

 

Taitotaso A2 Välittömän kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 

 

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka 
ovat hänellä välittömän tärkeitä. 

• Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja 
viestien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tv-
uutisissa. 

• Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi 
puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa. 

 

Puhuminen 

• Osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista 
kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen 
vuoropuhellun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua. 

• Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja 
vääriä aloituksia. 

• Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja 
ääntämisvirheistä voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia. 

• Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten 
menneen ajan muotoja ja konjunktioita). 

• Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta 
virheitä esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin. 
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Luetun ymmärtäminen 

• Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä 
(yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita). 

• Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta 
tekstissä. Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen 
päättelyyn kontekstin avulla. 

• Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. 
 

Kirjoittaminen 

• Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista. 
• Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka 

liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista 
aiheista (todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista, omista ja perheen 
suunnitelmista). 

• Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä 
yksinkertaisin sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita. 

• Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee 
toistuvasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon kömpelöitä 
ilmaisuja vapaassa tuotoksessa. 

 

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan 
hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. 

• Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää 
tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa 
käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa. 

• Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti 
ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein. 

 

Puhuminen 

• Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä 
puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeitä 
asioista. voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä. 

• Puhe on välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä. 
• Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä 

esiintyy. 
• Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia 

ilmaisuja.   Osaa useita yksinkertaisia ja myös joitakin vaativampia rakenteita. 
• Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa (esim. verbien 

aikamuodoissa) ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä. 
 

Luetun ymmärtäminen 

• Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä 
jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) 
sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset). 
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• Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi 
jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien 
sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista. 

• Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi. 
 

Kirjoittaminen 

 

• Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. 
• Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja 

henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, 
muistilaput, hakemukset, puhelinviestit). 

• Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot. 
• Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa 

rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja 
 

 

Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä 

B1.1 Toimiva peruskielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, 
työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt kerronta. 
tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat. 

• Pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta. 
Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja. 

• Pitemmän viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja selkeämpää 
yleiskielistä puhetta. toistoa tarvitaan silloin tällöin. 
 

Puhuminen 

• Osaa kertoa tutuista asioista myös joitakin yksityiskohtia. selviytyy kielialueella 
tavallisimmista arkitilanteista ja epävirallisista keskusteluista. Osaa viestiä itselleen 
tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa. Pitkäkestoinen esitys tai 
käsitteelliset aiheet tuottavat ilmeisiä vaikeuksia. 

• Pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pitemmissä puhejaksoissa esiintyy taukoja ja 
epäröintiä. 

• Ääntäminen on selvästi ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on joskus ilmeistä ja 
ääntämisvirheitä esiintyy jonkin verran. 

• Osaa käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. 
Käyttää useita erilaisia rakenteita. 

• Laajemmassa vapaassa puheessa kielioppivirheet ovat tavallisia (esim. artikkeleita ja 
päätteitä puutuu), mutta ne haittaavat harvoin ymmärrettävyyttä. 

 

Luetun ymmärtäminen 

• Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot, kalenterit, 
kurssiohjelmat, keittokirjat)  tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia, 
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta. 

• Pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia, 
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia. 
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• Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla 
puutteellista. 

 

Kirjoittaminen 

• Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän 
tekstin tutuista, itseään kiinnostavaista todellisista tai kuvitelluista aiheista. 

• Osaa kirjoittaa selväpiirteisen sidosteisen tekstin liittämällä erilliset ilmaukset peräkkäin 
jaksoiksi (kirjeet, kuvaukset, tarinat, puhelinviestit). Pystyy välittämään tehokkaasti tuttua 
tietoa tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa. 

• Osaa useimpien tutuissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja 
rakenteet, vaikka teksteissä esiintyy interferenssiä ja ilmeisiä kiertoilmaisuja. 

• Rutiininomainen kieliaines ja perusrakenteet ovat jo suhteellisen virheettömiä, mutta jotkut 
vaativammat rakenteet ja sanaliitot tuottavat ongelmia. 

 

B1.2 Sujuva peruskielitaito 

 
Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja melko yleisiin aiheisiin jonkin 
verran vaativissa yhteyksissä (epäsuora tiedustelu, työkeskustelut, ennakoitavissa olevat 
puhelinviestit). 

• Ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat ympärillään käytävästä laajemmasta 
muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta. 

• Ymmärtäminen edellyttää yleiskieltä tai melko tuttua aksenttia sekä satunnaisia toistoja ja 
uudelleenmuotoiluja. Nopea syntyperäisten välinen keskustelu ja vieraiden aiheiden 
tuntemattomat yksityiskohdat tuottavat vaikeuksia. 

 

Puhuminen 

• Osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen ja selostaa 
myös muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai musiikkia. Osaa viestiä varmasti useimmissa 
tavallisissa tilanteissa. Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa. 

• Osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti. Vaikka taukoja ja katkoksia esiintyy, puhe 
jatkuu ja viesti välittyy. 

• Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää, vaikka intonaatio ja painotus eivät ole aivan 
kohdekielen mukaisia. 

• Osaa käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja. Käyttää myös monenlaisia 
rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita. 

• Kielioppivirheitä esiintyy jonkin verran, mutta ne haittaavat harvoin laajempaakaan 
viestintää. 

 

Luetun ymmärtäminen 

• Pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia tekstejä monenlaisista aiheista 
(lehtiartikkelit, esitteet, käyttöohjeet, yksinkertainen kaunokirjallisuus) ja selviää myös 
jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä käytännönläheisissä ja itselleen tärkeissä 
tilanteissa. 

• Pystyy etsimään ja yhdistelemään tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä 
suorittaakseen jonkin tehtävän. 

• Pitkien testien jotkin yksityiskohdat ja sävyt saattavat jäädä epäselviksi. 
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Kirjoittaminen 

• Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä, kertoa niissä uutisia ja ilmaista 
ajatuksiaan tutuista abstrakteista ja kulttuuriaiheista, kuten musiikista tai elokuvista. 

• Osaa kirjoittaa muutaman kappaleen pituisen jäsentyneen tekstin (muistiinpanoja, lyhyitä 
yhteenvetoja ja selostuksia selväpiirteisen keskustelun tai esityksen pohjalta). Osaa esittää 
jonkin verran tukitietoa pääajatuksille ja ottaa lukijan huomioon. 

• Hallitsee melko monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita. osaa 
ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta. 

• Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä, vaikka virheitä 
esiintyy vaativissa rakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja tyylissä ja vaikka äidinkielen tai 
jonkin muun kielen vaikutus on ilmeinen. 

 

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä 

syntyperäisten kanssa 

 

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää asiallisesti ja kielellisesti kompleksisen puheen pääajatukset, kun se käsittelee 
konkreetteja tai abstrakteja aiheita. Pystyy seuraamaan yleisesti kiinnostavaa 
yksityiskohtaista kerrontaa (uutiset, haastattelut, elokuvat, luennot). 

• Ymmärtää puheen pääkohdat, puhujan tarkoituksen, asenteita, muodollisuusastetta ja 
tyyliä. Pystyy seuraamaan laajaa puhetta ja monimutkaista argumentointia, jos puheen 
kulku on selvästi merkitty erilaisin jäsentimin (sidesanat, rytmitys). Pystyy tiivistämään tai 
ilmaisemaan kuulemastaan avainkohdat ja tärkeät yksityiskohdat. 

• Ymmärtää suuren osan ympärillään käytävästä keskustelusta, mutta voi kokea vaikeaksi 
ymmärtää useamman syntyperäisen välistä keskustelua, jos nämä eivät mitenkään 
helpota sanottavaansa. 

 

Puhuminen 

• Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä kuvauksia monista kokemuspiiriinsä liittyvistä asioista, 
kertoa tuntemuksista sekä tuoda esiin tapahtumien ja kokemusten henkilökohtaisen 
merkityksen. Pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin 
tilanteisiin sekä melko muodollisiin keskusteluihin. Pystyy säännölliseen 
vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa vaikuttamatta tahattomasti huvittavalta tai 
ärsyttävältä Kielellinen ilmaisu ei aina ole täysin tyylikästä. 

• Pystyy tuottamaan puhejaksoja melko tasaiseen tahtiin, ja puheessa on vain harvoin 
pitempiä taukoja. 

• Ääntäminen ja intonaatio ovat selkeitä ja luontevia. 
• Osaa käyttää monipuolisesti kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa mukaan lukien 

idiomaattinen ja käsitteellinen sanasto. Osoittaa kasvavaa taitoa reagoida sopivasti 
tilanteen asettamiin muotovaatimuksiin. 

• Kieliopin hallinta on melko hyvää, eivätkä satunnaiset virheet yleensä haittaa 
ymmärrettävyyttä. 

 

Luetun ymmärtäminen 

• Pystyy lukemaan itsenäisesti muutaman sivun pituisia tekstejä (lehtiartikkeleita, novelleja, 
viihde- ja tietokirjallisuutta, raportteja ja yksityiskohtaisia ohjeita) oman alan tai yleisistä 
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aiheista. Tekstit voivat käsitellä abstrakteja, käsitteellisiä tai ammatillisia aiheita, ja niissä 
on tosiasioita, asenteita ja mielipiteitä. 

• Pystyy tunnistamaan kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen, paikantamaan useita eri 
yksityiskohtia pitkästä tekstistä. Pystyy nopeasti tunnistamaan tekstin sisällön ja uusien 
tietojen käyttöarvon päättääkseen, kannattaako tekstiin tutustua tarkemmin. 

• Vaikeuksia tuottavat vain pitkien tekstien idiomit ja kulttuuriviittaukset. 
 

Kirjoittaminen 

• Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä monista itseään kiinnostavista 
aihepiireistä, tutuista abstrakteista aiheista, rutiiniluonteisia asiaviestejä sekä 
muodollisempia sosiaalisia viestejä (arvostelut, liikekirjeet, ohjeet, hakemukset, 
yhteenvedot). 

• Osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja näkemyksiä tehokkaasti ja kommentoida muiden 
näkemyksiä. Osaa yhdistellä tai tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja omaan tekstiin. 

• Osaa laajan sanaston ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, 
sidosteisen tekstin laatimiseksi. Sävyn ja tyylin joustavuus on rajallinen, ja pitkässä 
esityksessä voi ilmetä hyppäyksiä asiasta toiseen. 

• Hallitsee melko hyvin oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien käytön, eivätkä virheet 
johda väärinkäsityksiin. tuotoksessa saattaa näkyä äidinkielen vaikutus. Vaativat rakenteet 
sekä ilmaisun ja tyylin joustavuus tuottavat ongelmia. 

 

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää elävää tai tallennettua, selkeästi jäsentynyttä yleiskielistä puhetta kaikissa 
sosiaalisen elämän, koulutuksen ja työelämän tilanteissa (myös muodollinen keskustelu ja 
syntyperäisten välinen vilkas keskustelu). 

• Pystyy yhdistämään vaativia tehtäviä varten kompleksista ja yksityiskohtaista tietoa 
kuulemistaan laajoista keskusteluista tai esityksistä. osaa päätellä ääneen lausumattomia 
asenteita ja sosiokulttuurisia viitteitä sekä arvioida kriittisesti kuulemaansa. 

• Ymmärtää vieraita puhujia ja kielimuotoja. Huomattava taustamelu, kielellinen huumori ja 
harvinaisemmat idiomit ja kulttuuriviittaukset saattavat yhä tuottaa vaikeuksia. 

 

Puhuminen 

• Osaa pitää valmistellun esityksen monenlaisista yleisistäkin aiheista. Pystyy tehokkaaseen 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa. Osaa keskustella ja neuvotella 
monista asioista, esittää ja kommentoida vaativia ajatuskulkuja ja kytkeä sanottavansa 
toisten puheenvuoroihin. Osaa ilmaista itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen 
vaatimalla tavalla. Esitys voi olla kaavamaista, ja puhuja turvautuu toisinaan 
kiertoilmauksiin. 

• Osaa viestiä spontaanisti, usein hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti satunnaisista 
epäröinneistä huolimatta. 

• Ääntäminen ja intonaatio ovat hyvin selkeitä ja luontevia. 
• Hallitsee laajasti kielelliset keinot ilmaista konkreetteja ja käsitteellisiä, tuttuja ja 

tuntemattomia aiheita varmasti, selkeästi ja tilanteen vaatimaa muodollisuusastetta 
noudattaen. kielelliset syyt rajoittavat ilmaisua erittäin harvoin. 

• Kieliopin hallinta on hyvää. usein puhuja korjaa virheensä itse, eivätkä virheet haittaa 
ymmärrettävyyttä. 
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Luetun ymmärtäminen 

• Pystyy lukemaan itsenäisesti usean sivun pituisia, eri tarkoituksiin laadittuja kompleksisia 
testejä (päivälehtiä, novelleja, kaunokirjallisuutta). Jotkin näistä voivat olla vain osittain 
tuttuja tai tuntemattomia, mutta henkilön itsensä kannalta merkityksellisiä. 

• Pystyy tunnistamaan kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen. Pystyy 
paikantamaan ja yhdistämään useita käsitteellisiä tietoja monimutkaisista testeistä. 
ymmärtää riittävästi tiivistääkseen pääkohdat tai ilmaistakseen ne toisin sanoin. 

• Vaikeuksia tuottavat vain pitkien testien harvinaisemmat idiomit ja kulttuuriviittaukset. 
 

Kirjoittaminen 

• Osaa kirjoittaa selkeitä, yksityiskohtaisia, muodollisia ja epämuodollisia testejä 
monimutkaisista todellisista tai kuvitelluista tapahtumista ja kokemuksista enimmäkseen 
tutuilla ja toisinaan tuntemattomille lukijoilla. Osaa kirjoittaa esseen, muodollisen tai 
epämuodollisen selostuksen, muistiinpanoja jatkotehtäviä varten ja yhteenvetoja. 

• Osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen testin, ilmaista kantansa, kehitellä argumentteja 
systemaattisesti, analysoida, pohtia ja tiivistää tietoa ja ajatuksia. 

• Kielellinen ilmaisuvarasto ei rajoita havaittavasti kirjoittamista. 
• Hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen. Virheitä voi esiintyä 

harvinaisissa rakenteissa ja idiomaattisissa ilmauksissa sekä tyyliseikoissa. 
 

Taitotaso C1-C2 Selviytyminen monissa vaativissa 

kielenkäyttötilanteissa 
 

C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso 

 

Kuullun ymmärtäminen 

• Ymmärtää suhteellisen vaivattomasti pitempääkin puhetta tai esitystä (elokuvia, luentoja, 
keskusteluja, väittelyjä)  erilaisista tutuista ja yleisistä aiheista myös silloin, kun puhe ei ole 
selkeästi jäsenneltyä ja sisältää idiomaattisia ilmauksia ja rekisterinvaihdoksia. 

• Ymmärtää hyvin erilaisia äänitemateriaaleja yksityiskohtaisesti ja puhujien välisiä suhteita 
tai tarkoituksia tunnistaen. 

• Vieras aksentti tai hyvin murteellinen puhekieli tuottavat vaikeuksia. 
 

Puhuminen 

• Osaa pitää pitkähkön, valmistellun muodollisenkin esityksen. Pystyy ottamaan aktiivisesti 
osaa monimutkaisiin käsitteellisiä ja yksityiskohtia sisältäviin tilanteisiin ja johtaa 
rutiiniluonteisia kokouksia ja pienryhmiä. Osaa käyttää kieltä monenlaiseen sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen. Tyylilajien ja kielimuotojen vaihtelu tuottaa vaikeuksia. 

• Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja lähes vaivattomasti. 
• Osaa vaihdella intonaatiota ja sijoittaa lausepainot oikein ilmaistakseen kaikkein 

hienoimpiakin merkitysvivahteita. 
• Sanasto ja rakenteisto ovat hyvin laajat ja rajoittavat ilmaisua erittäin harvoin. Osaa 

ilmaista itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla. 
• Kieliopin hallinta on hyvää. Satunnaiset virheet eivät hankaloita ymmärtämistä, ja puhuja 

osaa korjata ne itse. 
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Luetun ymmärtäminen 

• Ymmärtää yksityiskohtaisesti pitkähköjä, kompleksisia tekstejä eri aloilta. 
• Pystyy vaihtelemaan lukutapaansa tarpeen mukaan. osaa lukea kriittisesti ja tyylillisiä 

vivahteita arvioiden sekä tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja testin piilomerkityksiä. 
pystyy paikantamaan ja yhdistämään useita käsitteellisiä tietoja monimutkaisista testeistä, 
tiivistämään ne ja tekemään niistä vaativia johtopäätöksiä. 

• Vaativimmat yksityiskohdat ja idiomaattiset tekstikohdat saattavat vaatia useamman 
lukukerran tai apuvälineiden käyttöä. 

 

Kirjoittaminen 

• Pystyy kirjoittamaan selkeitä, hyvin jäsentyneitä testejä monimutkaisista aiheista, 
ilmaisemaan itseään täsmällisesti ja ottamaan huomioon vastaanottajan. osaa kirjoittaa 
todellisista ja kuvitteellisista aiheista varmalla, persoonallisella tyylillä käyttäen kieltä 
joustavasti ja monitasoisesti. pystyy kirjoittamaan selkeitä ja laajoja selostuksia 
vaativistakin aiheista. 

• Osoittaa, että hallitsee monia keinoja tekstin jäsentämiseksi ja sidosteisuuden 
edistämiseksi. 

• Kielellinen ilmaisuvarasto on hyvin laaja. Hallitsee hyvin idiomaattiset ilmaukset ja 
tavalliset sanonnat.  

• Hallitsee erittäin hyvin kieliopin, sanaston ja testin jäsennyksen. Virheitä voi esiintyä 
satunnaisesti idiomaattisissa ilmauksissa sekä tyyliseikoissa. 

 

Kouluasteikko päättyy tasolle C1.1 



 172 

 

7.6 Matematiikka      
 
Matematiikan opetuksen lähtökohdat 

Matematiikan opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan matemaattista ajattelua hänen omista 
lähtökohdistaan. Oppilas tutustuu matemaattisiin käsitteisiin konkreettisten apuvälineiden sekä 
oman tekemisensä kautta, mitkä ovat keskeisin osa systemaattisesti etenevää opetusta. 
Käsitteiden oppimisprosessissa keskeistä on toimintamateriaalin ja monipuolisten kokemusten 
lisäksi oppilaan oma puhuttu ja kirjoitettu kieli – oman ajattelun kielentäminen. Sosiaalinen 
vuorovaikutus on osa oppimisprosessia myös matemaattisten käsitteiden opiskelussa. 

Matematiikan merkitys ja luonne tulee näkyviin arkipäivän ongelmien ja muiden ongelmanratkaisua 
vaativien tehtävien matemaattisiin ratkaisumenetelmiin tutustuttaessa. Tieto- ja viestintätekniikka 
tarjoaa monipuolisia opiskeluympäristöjä, joiden käyttö tukee erilaisia oppijoita. 

 

Vuosiluokat 1-2 

Vuosiluokkien 1-2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä 
kokemusten hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi.  

 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja kehittämään ajatteluaan ja saa 
tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta 

• saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden 
muodostusprosessissa keskeistä on puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit 

• ymmärtää käsitteiden muodostavan rakenteita 
• ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja 
• oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein ja välinen, kuvin, 

kirjallisesti tai suullisesti ja löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia 
sekä syy-seuraussuhteita 

• harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja 
haasteellisista matemaattisista ongelmista. 

 

1. LUOKKA   

KESKEISET TAVOITTEET     
    

• Oppilas oppii havainnoimaan, vertailemaan ja luokittelemaan ympäristönsä  
esineitä, asioita ja ilmiöitä. Hän oppii löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja, säännön- 
mukaisuuksia ja syy-seuraussuhteita.  

• Oppilas oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja iloitsemaan  
matematiikan oppimisesta. 

• Oppilas kehittää matemaattista ajatteluaan ja käsitteistöään systemaattisesti ja  
monipuolisesti. 

• Oppilas oppii perustelemaan ratkaisujaan mallein, kuvin, suullisesti ja kirjoittaen. 
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• Oppilas saa hyvän perustan lukukäsitteen ja mittaamisen käsitteen kehittymiselle. 
• Oppilas hahmottaa matematiikan merkityksen ja hyödyn arkielämässä. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Luvut ja laskutoimitukset 

• lukumäärän, lukusanan ja lukumerkinnän vastaavuus lukualueella 0-100   
• lukujen vertailu (=,< ja > - merkit), luokittelu, järjestäminen, hajottaminen ja  

kokoaminen 
• kymmenjärjestelmän perusteet 
• lukujonotaidot, luettelu eteen- ja taaksepäin yhden, kahden, viiden ja kymmenen  

välein 
• parilliset ja parittomat luvut 
• yhteen- ja vähennyslaskua päässälaskuna ja kirjallisesti lukualueella 0-100,  

laskutoimitusten välinen yhteys 
• tutustuminen kymmenjärjestelmävälineisiin, lukusuoraan ja sataruudukkoon.  

 

Algebra       

• säännönmukaisuuksien ja riippuvuuksien näkeminen kuvista 
• yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja tuottaminen. 

 

Geometria       

• ympäristön geometristen kappaleiden kuvailu ja nimeäminen (pallo, suorakulmainen  
särmiö, ympyrälieriö ja ympyräkartio) 

• tasokuvioiden tunnistaminen ja piirtäminen (kolmio, nelikulmio, viisikulmio sekä  
ympyrä esineen avulla piirrettynä) 

• yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä ruutujen avulla 
• spatiaalisen hahmotuskyvyn kehittäminen. 

 

Mittaaminen 

• mittaamisen periaate: kuinka monta kertaa mittayksikkö sisältyy mitattavaan 
• pituus senttimetreinä ja metreinä, mittaamista ja arviointia 
• raha, eurot 
• aika, kellonaika tasatunteina ja puolitunteina. 

 

Tietojen käsittely ja tilastot 
• yksinkertaisten taulukoiden ja pylväsdiagrammien lukeminen 
• tietojen esittäminen pylväsdiagrammina. 

 

2. LUOKKA 

KESKEISET TAVOITTEET   
 

• Oppilas saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä. 
• Oppilas huomaa käsitteiden muodostavan rakenteita ylä- ja alakäsitteineen.  
• Oppilas kokee tyydytystä ja iloa ongelmien ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta.  
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• Oppilas kehittää matemaattista ajatteluaan ja käsitteitään systemaattisesti ja  
monipuolisesti. 

• Oppilas ymmärtää lukukäsitteen ja hallitsee siihen liittyviä yhteen-, vähennys- ja  
kertolaskuja.  
 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Luvut ja laskutoimitukset     

•  lukumäärän, lukusanan ja lukumerkinnän vastaavuus lukualueella 0-1000 
• lukujonotaidot, lukujen suuruusvertailu ja järjestäminen suuruusjärjestykseen 
• kymmenjärjestelmän rakenne 
• yhteen- ja vähennyslaskua päässälaskuna ja allekkain luvuilla 0-1000 (kaksi muisti- 

numeroa, peräkkäiset lainaamiset) 
• kertolaskun käsite ja merkitseminen sekä kertotauluja 
• kertolaskun ja jakolaskun yhteys ja jakolaskun käsite konkreettisilla välineillä  

(ei jakolaskun merkitsemistä) 
• lukusuoran käyttö 
• erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen 
• yksinkertaisten murtolukujen muodostaminen konkreettisilla välineillä. 

 

Algebra 
•  suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvasta 
• yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja tuottaminen. 

 

Geometria 

• ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu 
• peruskappaleiden tunnistaminen: pallo, suorakulmainen särmiö, kuutio, ympyrä- 

kartio ja ympyrälieriö 
• geometristen peruskäsitteiden, piste, jana, suora, murtoviiva, puolisuora ja kulma 

tunnistaminen ja tuottaminen 
• monikulmion tunnistaminen ja tuottaminen 
• kuvioiden jäljentäminen ruudukkoon ja pisteverkkoon sekä omien kuvioiden  

tuottaminen 
• pinta-alan käsitteen pohjustaminen peittämällä pintoja annetuilla monikulmioilla 
• peilikuvan tunnistaminen ja piirtäminen 
• symmetria-akselin etsiminen ja symmetrisen puolikkaan piirtäminen. 

 

Mittaaminen 

•  mittaamisen periaatteen ymmärtäminen 
• rahan yksiköt, hinnan tulkitseminen ja merkitseminen pilkkua käyttäen 
• pituuden yksiköt, metri ja senttimetri, mittaamista ja arviointia 
• massan yksiköt, gramma ja kilogramma, kokeilua ja arviointia 
• tilavuuden yksiköt, litra ja desilitra, kokeilua ja arviointia 
• pinta-ala kokeellisesti käyttäen konkreettista yksikköä 
• kellonajan lukeminen ja merkitseminen analogisesta kellosta ja digitaalimerkintä 
• vuodenajat, kuukaudet, vuorokausi, tunti ja minuutti. 
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Tietojen käsittely ja tilastot 

•  yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen, helpon karttakuvan tulkinta 
•  tietojen etsiminen, muokkaaminen ja esittäminen esim. pylväsdiagrammilla. 

 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ  
 

Ajattelun ja työskentelyn taidot 

Oppilas 

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelmien 
ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opettajalle 

• pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää  
ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti 

• osaa vertailla ja asettaa asioita järjestykseen, löytää asioille 
vastakohtia sekä luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan 

• osaa ilmoittaa esineen sijainnin, esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla,  
oikealla, vasemmalla, takana ja välissä 

• osaa vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, vähemmän, yhtä  
monta, paljon ja vähän, sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja >,= ja <. 

 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra 

Oppilas 

• tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen  
kirjoittamisen ja lukusuoraesityksen 

• hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen  
muodostamisen; tuntee parilliset ja parittomat luvut 

• tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa  
käyttää sitä 

• ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä  
arkitilanteissa 

• osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa 
• tuntee ja osaa esittää konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja, kuten  

yksi kahdesosa, yksi neljäsosa ja yksi kolmasosa. 
 

Geometria 

Oppilas 

• tuntee tasokuvioiden ja kappaleiden perusmuodot, mm. nelikulmio, kolmio, ympyrä, pallo 
ja kuutio, sekä tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora 
ja kulma, ja niiden yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin 

• osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia. 
 

Mittaaminen 

Oppilas 

• osaa mitata yksinkertaisilla mittavälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten  
pituus, massa, tilavuus ja aika 
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• osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa  
ja osaa käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen. 

 

Vuosiluokat  3-5  
 

Vuosiluokkien 3-5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja 
peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja 
rakenteiden omaksumisen pohjaksi. Oppilaan matemaattinen ajattelu kehittyy ongelmanratkaisu- ja 
käsitteiden oppimisprosesseissa niin yksin kuin ryhmässäkin toimien. Ryhmässä oppiminen 
edellyttää kykyä ilmaista omaa matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Matematiikan kielentäminen eri tavoin on keskeinen taito, joka tukee systemaattisesti etenevää 
matematiikan opetusta. 
 

TAVOITTEET 
 

Oppilas 

• saa onnistumisen kokemuksia ja kehittää matematiikkakuvaansa 
• oppii tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja  

   käsitejärjestelmiä  
• oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä  
• oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia  
• löytää ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita  
• perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille  
• oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
• oppii käyttämään matemaattisia sääntöjä ja noudattamaan ohjeita  
• oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. 

 
 
 
3. LUOKKA 

KESKEISET TAVOITEET  

 

Oppilas 

• oppii käyttämään yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskua sekä soveltamaan niitä 
yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. 

• hallitsee kellonajat 
• harjoittelee yksinkertaisten tilastojen laatimista ja tulkitsemista 
• laajentaa geometrista käsitteistöään 
• kehittää ongelmanratkaisutaitojaan ja oppii tulosten arviointia 
• oppii kuvailemaan sanallisesti ja piirtämällä oman ajattelunsa laskutoimituksessa
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5. LUOKKA 

KESKEISET TAVOITTEET 

Oppilas 

• soveltaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja laajentuvalla lukualueella 
• oppii käsittelemään tilastoja laajemmin 
• laajentaa geometrista käsitteistöään 
• osaa hyödyntää piirtämistä ratkaisun apuna 
• osaa perustella ja kuvailla omia ratkaisujaan sekä pohtia muita ratkaisuvaihtoehtoja 
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä 
 
 
Ajattelun ja työskentelyn taidot  

Oppilas  

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongelman 
ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti: välineillä, kuvilla, symboleilla, sanoilla, 
lukujen avulla tai diagrammeilla  

• pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pystyy 
kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti, toimimalla, puhumalla, 
kirjoittamalla ja symbolien avulla  

• osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokittelulla, 
järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla  

• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa etsiä 
yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden; oppilas 
osaa kuvata asia- ja esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väitteitä  

• osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan 
yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi  

• osaa noudattaa sääntöjä.  
 

Luvut, laskutoimitukset ja algebra 

Oppilas  

• ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä varmasti; 
hän ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esittää niitä; eri 
metodeilla  

• osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väliset 
yhteydet; hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemisen 
jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden  

• osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.  
 

Geometria  

Oppilas  

• osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan 
yksinkertaisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden 
käsitteiden muodostamaa rakennetta  

• tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja 
pienentää kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmetriset kuviot  

• ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja 
tarkastaa mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla 
mittayksiköllä  

• osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä.  
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Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 

Oppilas 

• osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea 
yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja  

• osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä 
mahdottoman ja varman tapauksen.  
 

Vuosiluokat 6-9 
 

Vuosiluokkien 6-9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden 
ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän 
matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppiminen sekä 
muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen. 
 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä matematiikan osaajana ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan 
matematiikassa 

• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 
matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 

• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 

sekä suullisesti että kirjallisesti 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia  
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. 

 

 

6. LUOKKA 

KESKEISET TAVOITTEET 

 

Oppilas 

• soveltaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja laajentuvalla lukualueella 
• harjoittelee ongelmanratkaisutaitojaan ja tulosten arviointia sekä käyttää 

peruslaskutoimituksia käytännön ongelmien ratkaisuun 
• tutustuu todennäköisyyslaskennan alkeisiin 
• osaa hyödyntää mallintamista ratkaisujen löytämiseksi sekä osaa perustella ratkaisunsa ja 

pohtia muiden ratkaisuvaihtoehtoja 
• laajentaa geometrista käsitteistöään 
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Matematiikan opetus aineenopetuksena (7-9) 
 
Matematiikan opetuksen tavoitteena vuosiluokilla 7-9 on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen 
ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen 
ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä 
ajattelutapaa, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään 
ratkaisuja ongelmiin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan henkiseen 
kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. 

Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja mate-
matiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä 
yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. 
Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun 
tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää 
oppilaan oppimisprosessin tukemisessa. 

 

Yleistavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matematiikan osaamisen vahvis-
taminen ja riittävien perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän 
matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelutapojen oppiminen sekä 
muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen. 

 

Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 

esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella  
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  
 

Matematiikan yhteydet aihekokonaisuuksiin 
 

1. Ihmisenä kasvaminen 

• Oppilas suorittaa itsearviointia ja oppii tunnistamaan omaa oppimistyyliään ja kehittämään 
itseään oppijana. 

• Opiskellessaan matematiikkaa yhdessä toisten kanssa oppilas harjaantuu erilaisiin yhteis-
toimintatapoihin, ottamaan toiset huomioon, sekä havaitsemaan oikeudet ja velvollisuudet 
ryhmässä. 

• Oppilas harjaantuu pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen opiskeluun, jossa huomataan oman työn 
merkitys. 
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2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• Matematiikan kansainvälinen luonne harjaannuttaa oppilasta ymmärtämään sivistyksen ja 
tietoyhteiskunnan perusteita. 

• Opiskellessaan matematiikkaa oppilas perehtyy matematiikan keskeisten rakenteiden ja sen 
historian avulla ymmärtämään kulttuurien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. 

 

3. Viestintä ja mediataito 

• Oppilas harjaantuu hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan tietoa sekä esittämään sitä 
taulukoiden ja diagrammien muodossa. 

 

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• Matematiikan tunneilla ratkotaan soveltuvissa tilanteissa yhteiskuntaelämään ja yrittäjyyteen 
liittyviä matemaattisia ongelmia. 

 

5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• Matemaattisten tehtävien avulla oppilas perehtyy oman talouden hallintaan, kansantalouden 
matemaattisiin perusteisiin sekä ekologian laskentaperusteisiin. 

 

6. Turvallisuus ja liikenne 

• Opiskellessaan matematiikkaa oppilas oppii ymmärtämään matemaattisten menetelmien ja 
loogisen päättelyn merkityksen erityisesti turvallisuuden ja terveyden kehittämis- ja 
tutkimustyössä. 

 

7. Ihminen ja teknologia 

• Opiskellessaan matematiikkaa oppilas saa valmiuksia teknologisten apuvälineiden 
käyttämiseen jokapäiväisessä elämässä. 

• Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen teknologian kehittämisessä.  
 

 
Oppimisen tuki 

 
Yleinen tuki 

Matematiikan opetuksessa yleisen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti opetusta ja tehtäviä 
eriyttämällä sekä tukiopetuksella. Luokassa voidaan käyttää toisen aikuisen työpanosta tai 
oppilaiden joustavaa ryhmittelyä. Oppilas voi saada tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta. Lisää 
yleisen tuen muotoja löytyy luvusta 4.1. 

 
Tehostettu tuki 

Mikäli yleinen tuki ei riitä oppilaan oppimisen tai koulunkäynnin tukemiseen, oppilaalle laaditaan 
kirjallinen pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa matematiikan aineenopettaja osallistuu 
luokanohjaajan ja muiden aineenopettajien kanssa oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltaiseen 
arviointiin. Tämän arvion pohjalta oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan 
yhdessä opettajien, oppilaan, huoltajien sekä mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Käytettävissä 
ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot. 
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Erityinen tuki 

Jos tehostettu tuki ei ole riittävää oppilaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, oppilaalle tehdään kirjallinen pedagoginen selvitys. Mikäli oppilaalle tehdään 
erityisen tuen päätös, laaditaan hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Matematiikan opettaja on mukana suunnitelman laatimisessa, jos oppilaan 
matematiikan opetus yksilöllistetään. 

 

Arviointi 

Arviointi on jatkuvaa, jolloin tuntityöskentely ja kotitehtävät kuuluvat arvioitaviin suorituksiin. 
Oppilaita ohjataan arvioimaan itse omaa työskentelyään ja oppimistaan. Sisältöjen omaksumista 
mitataan sekä formatiivisin että summatiivisin kokein. Seitsemännellä ja kahdeksannella 
vuosiluokalla oppilas saa kolme todistusarvosanaa, joiden perusteella tulee arvosana vuosiluokan 
suoritukselle. Yhdeksännellä vuosiluokalla arviointeja on neljä.  Varsinainen päättöarvosana 
matematiikassa määräytyy päättöarvioinnin kriteerien perusteella. Arvosanan määräytymisessä 
huomioidaan erityisesti matematiikan taitojen kumuloituva luonne.   

 

Keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit vuosiluokittain 

 

7. LUOKKA  

KESKEISET TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

• loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten 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  
• luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna  
• matematiikan historiaa 
 

Luvut ja laskutoimitukset 

• peruslaskutoimitusten varmentaminen 
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut 
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku 
• aikalaskut ja aikavälit 
• alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä 
• murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen murtolukuna 
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• kertominen ja jakaminen murtoluvuilla 
• lausekkeiden sieventäminen 
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 
• potenssi, eksponenttina positiivinen kokonaisluku 
 
Algebra 

• muuttujan käsite 
• lauseke ja sen sieventäminen 
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
 

Funktiot  

• lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
• funktion käsite 
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon 
 

Geometria 

• tasokuvioiden nimeäminen ja luokittelu  
• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä 
• yhtenevyys  
• yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa 
• geometrista konstruointia 
• kulmien välisiä yhteyksiä 
• mittayksiköiden muunnokset 
 

Todennäköisyys ja tilastot 

• tilastoaineiston havainnollistaminen ja tulkinta 
 

Arviointikriteerit arvosanalle 8 

 

Ajattelun taidot ja menetelmät 
 

Oppilas 

•  huomaa eri tapauksien yhtäläisyyksiä ja säännönmukaisuuksia 
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen 

esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tutkia tuloksen 
oikeellisuuden 

• osaa ajatella loogisesti käyttäen mm. vertailua, mittaamista, järjestämistä ja luokittelua. 
 
Luvut ja laskutoimitukset 
 

Oppilas  

• osaa luokitella luvut luonnollisiin lukuihin, kokonaislukuihin, rationaalilukuihin ja reaalilukuihin 
• laskee peruslaskutoimitukset varmasti 
• tuntee käsitteet vastaluku, käänteisluku, itseisarvo 
• osaa käyttää laskinta ja pyöristää tuloksen järkevästi 
• osaa laskea yksinkertaisia potenssilaskuja. 
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Geometria 
 
Oppilas  

• osaa tehdä yksinkertaisia geometrisia konstruointeja 
• osaa suorittaa kuvion kierron ja siirron tasossa 
• tuntee erilaisia kulmia 
• osaa soveltaa kulmien välisiä yhteyksiä laskutehtävissä 
• löytää yhteneviä ja symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja 

nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa 
• hallitsee mittayksiköiden muunnoksia. 
 

 

8. LUOKKA 

KESKEISET TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

• luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 
 

Luvut ja laskutoimitukset 

• suhde ja verrannollisuus 
• prosenttilaskua  
• kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla 
• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö 
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku 
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella  
 

Algebra 

• potenssilauseke ja sen sieventäminen 
• polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 
• muuttujan arvon sijoittaminen lausekkeeseen  
• yhtälön ratkaiseminen 
• verranto 
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Geometria 

• ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet  
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen 
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu 
• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen  
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  
• suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause 
 

Arviointikriteerit arvosanalle 8 

 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

 
Oppilas  

• huomaa eri tapauksien säännönmukaisuudet ja etsii riippuvuuksia vertailemalla, rakentamalla, 
mittaamalla ja mallintamalla 

• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitys-
muotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen 
oikeellisuuden  

• osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa.  
 

Luvut ja laskutoimitukset 

 
Oppilas  

• osaa korottaa luvun kokonaislukupotenssiin  
• osaa ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
• osaa käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämään liittyvien 

ongelmien ratkaisemisessa 
• osaa pyöristää tulokset tiettyyn tarkkuuteen. 
 

Algebra 

 
Oppilas  

• osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• osaa muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen 

algebrallisesti tai päättelemällä. 
• osaa sieventää ja laskea polynomilausekkeita 
• osaa laskea lausekkeen arvon, kun muuttujan paikalle sijoitetaan annettu luku 
• osaa potenssien laskutoimitukset. 
 

Geometria 

 
Oppilas  

• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä  kuvioita  ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja 
nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa. 

• osaa laskea monikulmion piirin ja pinta-alan 
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• osaa ympyrään liittyvät peruskäsitteet 
• osaa nimetä kappaleet ja laskea niiden pinta-aloja ja tilavuuksia. 
 

 

9. LUOKKA 

 

KESKEISET TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 

esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella  
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Ajattelun taidot ja menetelmät 

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

• todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys ja erehdys, 
vääräksi osoittaminen, suora todistus 

• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  
• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä 
• matematiikan historiaa 
 

Luvut ja laskutoimitukset 

• kertominen ja jakaminen murtoluvuilla 
• prosenttilaskua 
 

Algebra 

• lauseke ja sen sieventäminen 
• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko 
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti 
• aritmeettisten ja geometristen lukujonojen tutkimista 
 

Funktiot  

• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla 
• funktion käsite 
• funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja 

väheneminen  
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• lineaarinen funktio 
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus 
 

Geometria 

• säännölliset monikulmiot 
• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen  
• suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause 
• kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion osien ratkaiseminen  
 

Todennäköisyys ja tilastot 

• todennäköisyyden käsite 
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 
• hajonnan käsite 
• diagrammien tulkinta 
• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa 
 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT 

Arvosanalle 8 

 
Ajattelun taidot ja menetelmät 

Oppilas  

• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 
• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole 

olemassa  
• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon  
• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitys-

muotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen 
oikeellisuuden  

• osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa  
• osaa tehdä systemaattisesti listan kaikista mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista taulukkoa, puu-

, polku- tai muuta diagrammia käyttäen.  
 

Luvut ja laskutoimitukset 

Oppilas osaa 

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on 

luotettava peruslaskutaito 
• korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä 
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien 

ongelmien ratkaisemisessa.  
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Algebra 

Oppilas osaa 

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• sieventää algebrallisia lausekkeita sekä kertoa polynomin vakiolla  
• korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja osaa potenssien laskutoimitukset  
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen 

algebrallisesti tai päättelemällä  
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen  
• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.  
 

Funktiot 

Oppilas  

• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta  
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan  
• osaa määrittää lineaarisen funktion nollakohdan  
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen 

säännön annetun lukujonon muodostumisesta 
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; oppilas osaa määrittää kahden 

suoran leikkauspisteen piirtämällä. 
 

Geometria 

Oppilas osaa 

• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja  
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen  
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa 

kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa  
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa  
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen 
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä, tieteissä ja taitoaineissa; hän osaa 

muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.  
 

Todennäköisyys ja tilastot 

Oppilas osaa 

• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen 
tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden 
merkityksen arkielämän tilanteissa 

• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, 
keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon. 
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7.7  Ympäristö- ja luonnontieto 

 

Ympäristö- ja luonnontieto koostuu biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian sekä terveystiedon 
tiedonaloista. Opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. 
 
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan. 
 
Opiskelun lähtökohtana ovat 

- oppilaan ympäristö 
- oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat 
- oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. 
 

Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen sekä maastotyöskentelyn avulla kehitetään 
myönteistä ympäristö- ja luontosuhdetta. Kokeellinen lähestymistapa auttaa luonnonilmiöiden 
ymmärtämisessä. 
 

TAVOITTEET   
 

 
Tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, 
itseään ja muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään 
ihmisen ja ympäristön välistä vastuullista vuorovaikutusta. 
 

 

1. luokka 

 Oppilas oppii 
 
-  tekemään tarkkoja havaintoja eri aisteilla 

-  noudattamaan ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä 
-  tuntemaan lähiympäristöään sekä liikkumaan  lähiympäristössä turvallisesti 
-  hankkimaan tietoa lähiympäristöstä havainnoimalla ja omakohtaisesti tutkimalla 
-  kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan tekemiään havaintoja 
-  tekemään säähavaintoja 
-  havaitsemaan koulun pihassa tapahtuvia muutoksia eri vuodenaikoina 
-  tekemään opettajan avustuksella yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
-  laatimaan yksinkertaisia karttoja 
-  käyttämään oikeita luonnontieteellisiä käsitteitä 
-  vaikuttamaan koulun pihan viihtyisyyteen 
-  tunnistamaan omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita 
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2. luokka 
 

Oppilas oppii 
-  tekemään havaintoja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen 
-  tekemään pienryhmissä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
-  hankkimaan tietoa lähialueelta havainnoimalla ja omakohtaisesti tutkimalla  
-  havaitsemaan lähialueella tapahtuvia muutoksia eri vuodenaikoina 
-  laatimaan yksinkertaisia karttoja  
-  tuntemaan kotiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä 
-  käyttämään oikeita käsitteitä luontoa ja ympäristöä kuvatessaan 
-  tuntemaan lämmön lähteitä ja selittämään lämmön siirtymistä 
-  vuodenaikojen vaihtumisen syyn 
-  tuntemaan ääneen liittyviä ilmiöitä 
-  kiinnittämään huomiota ja vaikuttamaan lähiympäristön viihtyisyyteen 
-  ihmisen kehon pääpiirteet 
-  ihmisen terveyteen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä hätätilanteessa toimimiseen  
   liittyviä asioita 
-  luontoa säästäviä tapoja 

 
3. luokka 
 
Oppilas oppii 
-  pihan, metsän ja puiston ekosysteemeihin liittyviä käsitteitä 
-  kuvaamaan kotiseutunsa ja maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa 
-  kiinnostumaan ympäristöstään ja suhtautumaan siihen vastuullisesti 
-  hankkimaan tietoa erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä 
-  tuntemaan Suomen karttoja ja tutustuu kartaston käyttöön 
-  tuntemaan Suomen luontoa, jääkauden jälkiä ja elämää Suomessa 
-  ymmärtämään veden kiertokulkua luonnossa sekä talousveden kiertoa 
-  yksinkertaisten laitteiden ja rakenteiden toimintaperiaatteita 
-  yksinkertaisia ensiaputaitoja 
-  säästäväisen elämäntavan periaatteita 

 

4. luokka 

Oppilas oppii 
- ekosysteemeihin liittyviä käsitteitä 
- tuntemaan Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Itämeren ympäristön karttoja, luontoa ja elämää 
- yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä 
- tutkimaan ilman ominaisuuksia  
- tuntemaan palamiseen liittyviä ilmiöitä 
- tuntemaan valoon liittyviä ilmiöitä 
- terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä, tottumuksia ja valintoja 
- tunnistamaan ja säätelemään tunteita 
- lisää ensiaputaitoja 
- ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista ja luvatonta toimintaa 
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SISÄLLÖT 
 

ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT 
 

1. luokka                     2. luokka                  3. luokka                4. luokka 

elollinen ja eloton 

 

lähiympäristön lajiston 

tarkkailua eri vuoden- 

aikoina 

ruuan alkuperä ja  

tuottaminen 

esim. maidon ja viljan 
tiet 

 

pellon, lähimetsän ja 
niityn lajistoa 

- sopeutuminen eri      
vuodenaikoihin 

- talvehtiminen 

 

eliöt ja niiden  

elinehdot 

- selkärankaiset ja 

selkärangattomat 

 

pihapiiri, puisto ja 

metsä elinympäristönä 

- kasvi-, sieni- ja 
eläinlajistoa ja   

ravintoketjuja 

 

eliöiden 
elämänvaiheet 

muodonvaihdos 

linnun kehitys 

pölytys 

 

sopeutuminen 
vesielämään 

sopeutuminen 
ilmaelämään 

 

ihminen luonnon 
osana 

- ihmisen riippuvuus 

luonnosta 

- ympäristönsuojelun 
syyt ja kohteet 

- elävän ja elottoman 

luonnon riippuvuus 

toisistaan 

 

 

OMA LÄHISEUTU, KOTISEUTU, SUOMI JA POHJOLA IHMISEN ELINPAIKKANA 
 

1. luokka                      2. luokka                   3. luokka                4. luokka 

lähiympäristön esim. 
koulumatkan tai  

lähikadun 
havainnollistaminen 

 

luonto huolenpidon 
kohteena 

 

pohjapiirros 

- luokkakartta 

maapallo 

- maan malli 

- maapallon liikkeet 

ja aika (vrk, kk, v) 

- vuodenaikojen 
vaihtelu 

 

Maa 
taivaankappaleena 

ja ihmisen 

jääkauden jäljet 

maiseman ja maaston  

osatekijät 

 

Pirkanmaa 

Suomi 

 

kartaston käyttö alkaa 

 

Pohjoismaat 

Baltian maat ja muu 

Itämeren ympäristö 

ystävyyskaupungit 

 

Itämeri  

 

Golf-virran merkitys  

Itämeren maille 
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pihakartta 

 

pääilmansuunnat 

elinpaikkana 

 

kartta 

- erilaisia karttoja, 

esim. osoitekartta 

 

 

väli-ilmansuunnat 

 

 

erilaisia karttoja  

esim.  

suunnistuskartta, 

maastokartta 

 

ihmisen vaikutus  

luonnonympäristöön 

- rakennetun 
ympäristön ja 
luonnonympäristön 

vertailu 

 

 

 
YMPÄRISTÖN ILMIÖITÄ 
 

1. luokka                      2. luokka                             3. luokka                              4. luokka 

sääilmiöitä 

- sääkartta 

- miten ilma liikkuu 

- lumitutkimukset 

- lämpötilan vaikutus 
lumeen 

- lämpömittari ja 
mittaaminen 

- sade, sateenkaari 

ääni 

-äänen ominaisuuksia, 

erilaisia ympäristön 
ääniä 

- melu 

- kuulon suojeleminen 

 

sähkö 

- sähkökoneet ja 
niiden turvallinen 
käyttö 

- sähkön säästäminen 

 

lämmönlähteet ja 
lämmitys 

- miten talot 
lämpenevät 

- mistä saadaan 
lämmitysenergiaa 

- säästävä käyttö 

lämmön siirtyminen 

yksinkertaiset laitteet 

- esim. vipu, kiila, 
pyörä ja jousi ja niiden 
toimintaperiaatteet 

 

erilaiset rakenteet ja 
niiden lujuus 

- esim. kolmio- ja  

putkirakenteet 

fysikaalisia ilmiöitä 

- painovoima ja 
tasapaino 

 

magnetismi 

 

sähköiset ilmiöt 

- kompassi, 
hankaussähkö, 
virtapiiri,  

salama 

valo 

- ominaisuuksia esim. 
taittuminen ja 
heijastuminen 

- sateenkaaren synty 

- erilaisia valonlähteitä 

näköaistin 
suojeleminen, 
suojalasit, riittävä 
työvalaistus 
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YMPÄRISTÖN AINEITA 
 

1. luokka                             2. luokka                              3. luokka                              4. luokka 

vesi 

- olomuodot ja 
ominaisuuksia 

 

arkielämästä tuttuja 
aineita ja esineitä 

-ryhmittelyä 
ominaisuuksien 
mukaan esim. 
valmistusmateriaali, 
maatuminen, lujuus 

- säästävä käyttö ja 
kierrätys 

- jätteiden lajittelu 

 

ilma 

- ominaisuuksia 

- ilmansuojelu 

veden kiertokulku 
luonnossa ja 
vesihuolto  
 

vesien suojelu ja 
veden säästävä käyttö 

palaminen 

- mitä palamiseen 
tarvitaan 

- palamattomat 
materiaalit 

- herkästi syttyvät 
materiaalit 

- maatuminen 

 

luonnonvarat Itämeren 
maissa 

- raaka-aineesta 
tuotteeksi 

 

 

 

IHMINEN JA TERVEYS 
 

1. luokka                     2. luokka                              3. luokka                              4. luokka 

omasta terveydestä 
huolehtiminen 
- ravinto, puhtaus, 
lepo, pukeutuminen, 
ryhti, rentoutuminen, 
liikunta 

- sairastuminen, esim. 
vilustumisen 
ensimmäiset oireet ja 
sen hoito 

- tunteiden 
tunnistaminen ja 
mielen hyvinvointi 

kehon osat 
pääpiirteittäin 
- luusto, lihaksisto, 
verenkierto, hengitys 
 
aistit ja niiden toiminta 
 
ihmisen elämänkaari 
 
perhe, ystävyys ja 
ihmissuhteet 
 
tutustuminen 
lähialueen hoiva- ja 
hoitopalveluihin 

yksinkertaiset 
ensiaputoimet 
- nenäverenvuoto, 
nyrjähdykset, 
pyörtyminen, pienet 
haavat 

lisää ensiapua 
- hyönteisten ja kyyn 
puremat 
- palo- ja 
paleltumisvammat 
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TURVALLISUUS 

1. luokka                      2. luokka                             3. luokka                              4. luokka 

luvallinen ja luvaton 
itsen ja toisen kannalta 

koulun säännöt 

liikenneturvallisuus 
koulumatkalla 

lähiympäristön auttajat 

oikeus fyysiseen ja 
psyykkiseen 
turvallisuuteen 

arkipäivän uhat kotona 
ja koulussa 

avun hakeminen ja 
hälyttäminen 

112 

pyöräilijän 
liikenneturvallisuus 
vapaa-ajan 
vaaratilanteet 

turvallinen liikkuminen 
vesillä ja jäillä 

toimiminen 
tulipalotilanteessa 

- alkusammutus-
välineiden käyttö 

vahingolliset aineet 

- lääkkeet, liuottimet, 
pesu- ja 
puhdistusaineet, 
päihteet ja huumaavat 
aineet 

toisen omaisuuden 
kunnioittaminen 

taloudellisuus ja rahan 
käyttö 

 

Opiskeltavat taidot 
1. – 2. luokilla 

- havaintojen teko ja tiedon keruu eri aistein 
- tutkimusvälineiden käyttö: luuppi, suurennuslasi, kiikarit 
- havaintojen vertailu 
- luokittelu ominaisuuksien perusteella 
- kokemusten ilmaiseminen kirjoittamalla ja piirtämällä 
- lähdemateriaalin käyttö: oppikirja, lasten tietokirjat, kartat 
- mittaaminen: lämpömittari, pituusmitta, kello  
- pylväsdiagrammin tulkinta ja tekeminen  
- yksinkertaisen kokeen järjestäminen ohjatusti: ennustaminen, koejärjestelyt, havaintojen 

teko, johtopäätösten teko ja raportointi (suullisesti, piirtämällä, kirjallisesti) 
- peruseliölajien tunnistaminen  
- ympäristöä säästävä toiminta: materiaalien säästeliäs käyttö, veden ja sähkön turhan 

kulutuksen välttäminen, roskaamattomuus, siisteys, huolenpito luokkatilasta ja koulun 
pihasta 

- kotitalousjätteiden oikea lajittelu. 
 

3. –  4. luokilla edellisten lisäksi 

- havaintojen kirjaaminen, seurantatehtävien teko ja muistiinpanojen laatiminen luokassa ja 
maastossa 

- näytteiden keruu luonnossa, niiden luokittelu ja vertailu 
- lähdemateriaalin käyttö: oppikirjat, tietokirjat ja – lehdet, www-sivut, haastattelut, kartastot, 

sanomalehdet 
- stereomikroskoopin käyttö ohjatusti 
- miellekartan ja käsitekartan teko ensin ohjatusti ja myöhemmin itsenäisesti 
- oleellisen asian löytäminen asiakokonaisuudesta – lyhennelmän teko 
- kokeiden teko itsenäisesti kirjallisen ohjeen mukaan (ongelma / kysymys annettu): tulosten 

ennustaminen, muistiinpanojen teko omista havainnoista, vastaaminen tutkimusongelmaan 
tai – kysymykseen, raportointi, perusteleminen ja johtopäätökset 

- diagrammien tulkinta ja tekeminen 
- koulukartaston käyttö. 
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Arviointi 
 

Perinteisten osaamista mittaavien kirjallisten kokeiden rinnalla tai sijasta arvioinnissa käytetään 
myös dokumentoituja tuotoksia, jolloin arvioidaan oppilaan harrastuneisuutta ja paneutumista 
joskus pitkiinkin projekteihin.  
 
Työskentelytavat ovat usein ryhmätoimintaa, jolloin yksittäisen oppilaan osuus ei selkeästi erotu. 
Tämän takia arviointi tapahtuu osittain itsearviointina sekä tuotosten tarkasteluna yhdessä 
opettajan ja oppilasryhmän kanssa. Opettajan suorittaman arvioinnin tulee olla kannustavaa ja 
oppilaan harrastuneisuutta, yrittämistä ja kiinnostusta palkitsevaa.  

Oppilaan erityisosaamiselle tulee antaa työskentelyssä tilaa, koska se rikastuttaa myös muiden 
tietämystä, motivoi muita itsensä kehittämiseen esim. luonnonharrastuksessa ja palkitsee asioita 
syvällisemmin harrastavan oppilaan vaivannäköä.  

 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 

Luonnon tutkimisen taidot 
 
Oppilas 

•  osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen 
olennaisiin piirteisiin 

• osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten 
ominaisuuksien perusteella 

• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja 
rakennettuun ympäristöön 

• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa  
• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen 

ja piirtäen. 

 
ELIÖT JA ELINYMPÄRISTÖT 
 
Oppilas 

• ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri 
elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden 
tavallisimpia eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista 
eläimistä 

• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri 
vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen 

• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan 
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja 

vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja 
viihtyisyyttä  

• ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, 
karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta 
ja omasta lähiympäristöstään  

• osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa 
• oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden 

alueiden maisemallisen rikkauden 
• ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää 

maapallon ihmisen elinpaikkana. 
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Ympäristön aineita ja ilmiöitä 
 

Oppilas  

• osaa käyttää keskeisiä luonnontieteellisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina 
• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja 

luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä  
• osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tutkia 

erilaisten rakenteiden lujuutta   
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee 

kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa 
käyttää sähkölaitteita turvallisesti 

• tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja 
lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä 
lämmön siirtyminen ja lämmittäminen 

• tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa 
toimia niiden mukaisesti 

• osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden 
kiertokulkua luonnossa 

• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä 
tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä 

• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että 
kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, 
tupakka- ja alkoholituotteita 

• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.  
 

Ihminen ja terveys 
 
Oppilas 

• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen 
tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja 

• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, 
ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja 
kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen  

• osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja 
nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä  

• osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden 
käytön perussääntöjä; osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua 
tarvittaessa. 
 

Turvallisuus 
 
Oppilas  

• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden 
fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; 
tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja 
lähiyhteisössä 

• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei  
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa 

liikenteessä, vesillä tai jäällä: tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja 
ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. 
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7.8   Biologia ja maantieto 
 

Biologian ja maantiedon opetuksessa painotetaan elinympäristöjen vaalimista ja tuetaan oppilaan 
kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. 

Biologiassa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Oppilas oppii tuntemaan eliöitä, niiden ja 
elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Oppilas oppii 
tuntemaan itseään ihmisenä ja osana luontoa. Maastotyöskentely antaa myönteisiä kokemuksia 
luonnosta ja opettaa havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetus perustuu tutkivaan oppimiseen. 

Maantiedossa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Oppilaan maailmankuva laajenee 
kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Maantiedossa luodaan pohjaa kansojen ja 
kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle. Maantieto auttaa ymmärtämään 
luonnon ja ihmisen välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Oppilas saa käsityksen luonnon- ja 
kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maailmaa. 

Terveystieto integroituu osaltaan biologiaan ja maantietoon. 

 

Tavoitteet 

5. luokka 

 

Oppilas oppii 
 
 - selittämään peruselintarvikkeiden alkuperän 
 - ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta 
- ohjatusti keräämään kasveja  
- havainnoimaan ja tutkimaan puutarhaa ja maanviljelysympäristöä 
- selostamaan tekemiään tutkimuksia ja niiden tuloksia 
- perusasioita energian kierrosta eliöiden välillä 
- perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 
- tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä sekä arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen  
  henkilökohtaisena prosessina 
- ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta  
- pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä  
- ottamaan vastuuta teoistaan ja huomioimaan toiset 
- tekemään omaa terveyttä ylläpitäviä valintoja  
- ottamaan vastuuta ympäristönsä vaalimisesta ja luonnon suojelemisesta  
- ymmärtämään kestävään elämäntapaan liittyviä valintoja 
- laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään kriittisesti ja arvioiden tilastoja, diagrammeja,  
  kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon hankkimiseen ja esittämiseen 
- tuntemaan Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden piirteitä 
- hahmottamaan Euroopan maailman kartalla ja tuntemaan sen valtioita ja keskeistä nimistöä 
-  tunnistamaan oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä sekä arvostamaan muita maita  
  ja kulttuureja 
- tuntemaan Euroopan luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen moninaisuutta sekä ihmisen  
  toiminnan riippuvuutta ympäristöstä Euroopan eri alueilla. 
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6. luokka 

Oppilas oppii 
 
- tuntemaan metsän eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien  
  sopeutumista elinympäristöönsä 
- kartuttamaan kasvistoaan 
- liikkumaan metsässä sekä havainnoimaan ja tutkimaan sitä 
- toimimaan ympäristöä arvostaen, huolehtimaan ympäristöstä ja suojelemaan sitä 
- hahmottamaan maailman karttakuvia ja tuntemaan niissä esiintyvää keskeistä nimistöä 
- yhä monipuolisemmin käyttämään graafisia ja tilastollisia esityksiä tiedon hankkimiseen ja  
  esittämiseen 
- arviomaan tietolähteiden luotettavuutta 
- ymmärtämään maapallon vyöhykkeisyyttä ja tuntemaan eri vyöhykkeiden tunnuspiirteitä 
- ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta luonnosta eri puolilla maapalloa  
  ja ihmisen toiminnan merkitystä ympäristön muuttumiselle 
- tunnistamaan oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä sekä arvostamaan muita maita ja  
  kulttuureja 
 

Sisällöt 
 

Eliöt, elinympäristöt ja luonnon monimuotoisuus 

5. lk 6. lk 

 

Peruselintarvikkeiden alkuperä: puutarhan 

antimia ja maatalouden biologiaa, vuodenkierto 
ja työt maanviljelyssä, kasvupaikkatekijät ja  

niiden säätely esim. kasvihuoneviljelyssä 

 

Yhteyttämisen merkitys ravintoketjuissa: 

tuottajat, kuluttajat, hajottajat 

 

Maatalouteen liittyvien eliöiden tunnistamista; 

rakenne, elämä ja sopeutuminen elin- 

ympäristöönsä (rikka- ja viljelykasvit, kotieläimet, 
luonnoneläimet viljelymailla) 

 

Ohjattu kasvien keruu 

 

Maatalouden ympäristönäkökohdat: teho- ja 

luomuviljely 

 

Metsä eliöyhteisönä: metsätyypit, talousmetsän 
ja aarnimetsän vertailua, eliöiden tunnistamista; 
rakenne, elämä ja sopeutuminen 
elinympäristöönsä, ravintoketjuja  

 

Ohjattu kasvien keruu 

Metsien hyötykäyttö 

Metsien ympäristöuhkat 

Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 

 

Luonnon monimuotoisuus 

        kansallis- ja luonnonpuistot, 

        uhanalaisuus 

 

Eliökuntajärjestelmä pääpiirteittäin, eliöiden 

luokittelua 
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Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu,  

kehitys ja terveys 

5. lk 

 

Kehon rakenne 

Keskeiset elintoiminnot: hengitys, ruuansulatus, 
verenkierto, hermosto, aistit, lisääntyminen 

Murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 
muutokset: seksuaalisuus, tunteiden ilmaisu, 
empatia, kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman 
kehon arvostus ja suojelu 

Terveyteen vaikuttavat valinnat: ruoka- ja 
liikuntatottumukset, unen tarve, alkoholi, 
tupakka, huumeet, lääkkeet 

Laillisuuskasvatus, ikäkauteen liittyvät oikeudet 
ja velvollisuudet; esim. ilkivalta, varastaminen, 
vanhempien vastuu  

 

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 

5. lk Eurooppa 6. lk Muut maanosat 

 

Eurooppa maailman kartalla ja maanosana 

Karttakuva: pinnanmuodot, maat ja 
pääkaupungit 

Ilmasto ja sen vaikutus luontoon ja elinkeinoihin 

Pinnanmuotojen vaikutus luontoon ja ihmisen 
toimintaan 

Väestö 

Euroopan Unioni 

 

 

   

Maailmankartta ja karttapallo: maanosat, 
valtameret, suurimmat vuoristot pinnanmuodot 
ja merkittävät vaihtelut (korkein, syvin, pisin 
yms.) nimistöineen 

Maapallon eri ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 
ja niiden eliöstö 

Ihmisen elinolosuhteet ja kulttuurien erilaisuus 
eri vyöhykkeillä ja ilmasto-olosuhteiden vaikutus 
ihmisen toimintaan 

Ihminen osana luonnonympäristöä ja sen 
vuorovaikutusverkkoja 

Ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ja 
uhkatekijät ympäristössä 

 

 

 



 204 

Opiskeltavat taidot 

 

1. – 4. luokilla opittujen taitojen vahvistamista ja lisäksi 

 

- erilaisten karttojen lukemisen ja tulkinnan taito 

- sijainnin määrittäminen, koordinaatiston käyttö 

- lähdemateriaalien hankinta ja niistä saatujen tietojen vertailu 

- ajankohtaistiedon etsiminen ja löytäminen 

- yksinkertaisten karttojen ja diagrammien laatiminen 

- muistiinpanojen teko ja näytteiden keruu maastossa, näytteiden luokittelu ja käsittely 

- muistiinpanojen ja näytteiden liittäminen kirjatietoihin 

- määrityskaavioiden käyttö eliöiden tunnistamisessa 

- kasvion teko 

- omien mielipiteiden ja valintojen perusteleminen ympäristönäkökohdat huomioiden 

 

Arviointi 

 
Perinteisten osaamista mittaavien kirjallisten kokeiden rinnalla tai sijasta arvioinnissa käytetään 
myös dokumentoituja tuotoksia, jolloin arvioidaan oppilaan harrastuneisuutta ja paneutumista 
joskus pitkiinkin projekteihin. 
 
Työskentelytavat ovat usein ryhmätoimintaa, jolloin yksittäisen oppilaan osuus ei selkeästi erotu. 
Tämän takia arviointi tapahtuu osittain itsearviointina sekä tuotosten tarkasteluna yhdessä 
opettajan ja oppilasryhmän kanssa. Opettajan suorittaman arvioinnin tulee olla kannustavaa ja 
oppilaan harrastuneisuutta, yrittämistä ja kiinnostusta palkitsevaa. 
 
Oppilaan erityisosaamiselle tulee antaa työskentelyssä tilaa, koska se rikastuttaa myös muiden 
tietämystä, motivoi muita itsensä kehittämiseen esim. luonnonharrastuksessa ja palkitsee asioita 
syvällisemmin harrastavan oppilaan vaivannäköä. 
 
 
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä 
 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 
• osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa 
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia 

sekä selostaa niiden tuloksia 
• tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti. 
 
Eliöt ja elinympäristöt 

Oppilas 

• tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat 
sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä 
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• tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla 
• osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla 
• ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja 

osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän 
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella. 
 

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 

Oppilas 

• osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 
• osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän 

ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden 
yksilöllisestä ilmenemisestä  

• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita 
voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata 
tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta 

• tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. 
 

Karttataidot 

Oppilas 

• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja 
mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja 

• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa 
kriittisesti arvioida eri tietolähteitä 

• osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. 
 

Eurooppa osana maailmaa 

Oppilas 

• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen 
vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa. 

 

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 

Oppilas 

• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot 
sekä sademetsä- ja aavikkoalueet 

• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa 
esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen 
toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten 
elämää erilaisissa ympäristöissä 

• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja 
teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet 
muutoksia ympäristössä 

• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.  
 

LIITE ympäristö- ja luonnontietoon sekä biologiaan 

Lajiluettelo  - lajintuntemuksen ja kasvien keruun avuksi 
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Luokat 1.- 2. asiayhteys                  

kevätkasvit lähiympäristön helppoja kasveja: 

leskenlehti, sinivuokko, valkovuokko, voikukka, 
kielo, mansikka 

puut mänty, kuusi, kataja, koivut, pihlaja 

puutarha tulppaani, narsissi, vadelma, marjapensaat, 
omenapuu 

ruoka peruna, porkkana, kaali, viljakasvit 

eläimet kotieläimet yleisesti 

sopeutuminen vuodenaikoihin orava, siili, metsäjänis, rusakko, karhu, kyy 

liikenneriski hirvieläimet 

sadut kettu, karhu, susi, jänis 

sanonnat kiuru, peippo, västäräkki, pääsky 

lintulaudan ja lähiympäristön lintuja harakka, varis, talitiainen, sinitiainen, varpunen, 
sinisorsa, fasaani, petolintu 

kevätseuranta / talvehtiminen ampiainen, mehiläinen, kimalainen, perhoset, 
kärpänen 

muodonmuutos perhonen 

kalat ahven, hauki 

sienet keltavahvero, tatit ja rouskut ryhmänä, puna- ja 
valkokärpässieni 

 

Luokat 3.- 4. 

 
KASVIT 

metsätähti 

käenkaali 

korte 

maitohorsma  

nokkonen 

kanerva 

pujo 

kurjenpolvi 

vuohenputki 

koiranputki 

valko- ja puna-

 
NISÄKKÄÄT 

 

lemmikkieläimiä 

poro 

susi 

karhu 

ahma 

ilves 

mäyrä 

supi 

rotta 

 
SAMMAKKO-
ELÄIMET 

 

sammakko 

sisilisko 

 
LINNUT 

 

peippo 

kottarainen 

pajulintu 

tiltaltti 

käki 

lokit 

tiirat 

pulu 

naakka 

 
SELKÄ-
RANGATTOMAT 

 

hyttynen 

maasiira 

hämähäkki 

lukki 

muurahainen 

ampiainen 

kimalainen 

mehiläinen 

 

 
SIENET 

 

herkkutatit 

punikkitatit 

rouskut 

suppilovahvero 

haperot 

orakkaat 

lampaankääpä 

korvasieni 

pulkkosieni 
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apila 

kylmänkukka 

saunakukka 

päivänkakkara 

pihasaunio 

pihatatar 

vanamo 

harakankello 

kissankello 

oravanmarja 

näsiä 

jäkäliä 

sammalia ja 
naava 

leppä 

paju 

tammi 

lehmus 

vaahtera 

haapa         

krookus   

timotei 

juolavehnä 

myyrät 

kontiainen 

lepakko 

korppi 

rastaat 

keltasirkku 

tilhi 

närhi 

haukat 

pöllöt 

suruvaippa 

neitoperho 

ritariperhonen 

nokkosperhonen 

sitruunaperhonen 
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Luokat 5.-6. 

 

marjat 

 

mustikka, puolukka, mansikka, karpalo, hilla, juolukka, mesimarja, 
lillukka (kauppayrttejä) 

veteen / soihin liittyviä 
kasveja 

 

rentukka, suopursu, ulpukka, lumme, kihokki, suokukka, järvikaisla 

myrkyllisiä kasveja 

 

taikinamarja, kuusama, myrkkykeiso, mustakonnanmarja, näsiä, 
sudenmarja 

puuvartisia 

 

pähkinäpensas, vaivaiskoivu, paju, raita, saarni, jalava, 
hevoskastanja 

sanikkaiset ja sammalet sanikkaiset ryhmänä, poronjäkälä, hirvenjäkälä, rahkasammal, 
seinäsammal, karhunsammal, kynsisammal 

lintuja kuovi, töyhtöhyyppä, kurki, kiuru, laulujoutsen, kalasääksi, telkkä, 
isokoskelo, räkättirastas, punakylkirastas, laulurastas, 
mustarastas, räystäspääsky, haarapääsky, tervapääsky, 
käpytikka, palokärki 

hyönteiset 

 

punkki, hirvikärpänen, heinäsirkat ja hepokatit ryhmänä 

kalat 

 

lohikalat 

selkärankaiset 

 

norppa 

sienet kehnäsieni, mesisieni, suomumustesieni, mustatorvisieni, 
koivuhapero, keltahapero, isohapero, kangashapero, kuukuset 
ryhmänä, tuhkelot, haarakkaat 

kotieläimet 

 

harkinnan mukaan 
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Biologia ja maantieto 7 - 9 
 
Biologia 

Biologian opetus perustuu tutkivaan oppimiseen ja kehittää siten oppilaan luonnontieteellistä 
ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa. 
Opetus järjestetään siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnossa 
opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri 
muotoja kasvaa. 
 

KURSSIJÄRJESTYS 
 
Jokaisella 7. ja 8. luokalla opiskellaan pakollisena yksi kurssi biologiaa ja 9. luokalla opiskellaan 
kaksi kurssia biologiaa 

- 7. luokka kurssi BI01  
- 8. luokka kurssi BI02, BI05  
- 9. luokka kurssit BI03, BI04 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
- Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta  
- Viestintä ja mediataito projektitöiden yhteydessä sekä ajankohtaisten ympäristökysymysten 

tarkastelussa  
- Ihminen ja teknologia sekä turvallisuusnäkökohdat erityisesti laborointitöissä  
- Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys erityisesti yhdeksännen luokan kursseilla  
- Ihmisenä kasvaminen toteutuu kaikilla luokilla 
 
7. LUOKAT 
Tavoitteet 
Oppilas oppii:  

- biologialle ominaisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä (esim. näytteiden ottoa ja mikroskoopin 
käyttöä)  

- tekemään havaintoja luonnosta ja siinä tapahtuvista muutoksista lähiympäristössä 
- tunnistamaan vesiekosysteemin eliölajistoa ja ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden 

merkityksen  
- hahmottamaan vesiekosysteemin rakennetta ja toimintaa 
Sisällöt  
- Biologisiin tutkimustapoihin ja välineiden käyttöön perehtyminen (esim. preparointi, 

mikroskopointi, maastotyöskentely)  
- Vesiekosysteemin ominaispiirteiden ja vesiekosysteemin peruslajiston tunnistaminen  
- Selkärangattomien ja selkärankaisten eläinten rakenteen vertailu ja selkärankaisryhmien 

vertailu 
- Eri eläinryhmien sopeutuminen elinympäristöönsä 
- Mahdollisuuksien mukaan järjestetään vesiekologian leirikoulu 
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8. LUOKAT 
Tavoitteet 
Oppilas oppii: 

- biologialle ominaisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä sekä maastotyöskentelyä  
- kasvien perusrakenteita ja elintoimintoja  
- tunnistamaan metsäekosysteemille tyypillisiä eliölajeja  
- ymmärtämään metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa  
- tunnistamaan lähialueiden ympäristömuutoksia ja pohtimaan niiden syitä ja seurauksia  
- ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön 

periaatteet  
- ymmärtämään evoluutiokäsitteen ja evoluution jatkuvuuden 
- Elämän synty, eliökunnan kehitys ja perusluokittelu  

 
Sisällöt 
- Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta, kuten lajien väliset suhteet ja populaatioiden koon 

muutokset. 
- Metsän monikäyttö  
- Metsäekosysteemin lajintuntemusta 
- Kasvisolun ja kasvien perusrakenne sekä perustoiminnot  
- Ympäristönsuojelun perusteet ja luonnon monimuotoisuuden merkitys 
- Sukkessio ja metsänhoito 
- Eliöiden talvehtiminen 
- Kotiseudun yleisimpien kasvi-, eläin- ja sienilajien tunnistaminen sekä kasvien kerääminen 7. ja 

8. luokan välisenä kesänä  
 

LEIRIKOULU 

- luokan biologian opiskeluun kuuluu leirikoulu, jossa oppilaat harjaantuvat maastotyöskentelyyn 

- leirikoulussa opiskellaan lajintuntemuksen lisäksi metsäekosysteemin toimintaa ja metsien tilaan 
ja hoitoon liittyviä asioita  

- leirikoulu toteutetaan Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla joko yhden tai kahden päivän 
mittaisena 

- leirikoulussa työskentely arvioidaan 8. luokan biologian arvioinnissa 

 

9. LUOKAT 
Tavoitteet 
Oppilas oppii: 

- ihmisen biologialle ominaisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä  
- ihmisen rakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään seksuaalisuuden biologisen 

perustan  
- ihmisen elämänkaareen vaikuttavia tekijöitä  
- tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä  
- ymmärtämään biotekniikan arkipäivän sovellusten merkityksen ja pohtimaan niihin liittyviä 

eettisiä kysymyksiä  
- evoluutio käsitteen ja ihmisen evoluution 

 



 211 

Sisällöt 
- Eläinsolun keskeiset rakenteet ja toiminnot  
- Ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot  
- Seksuaalikasvatus  
- Lisääntymisbiologia  
- Perinnöllisyystieteen perusteita  
- Terveellisen ympäristön merkitys ihmisen hyvinvoinnille  
- Ihmisen elämänkaari ja siihen vaikuttavat tekijät  
- Biotekniikan mahdollisuuksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä 
- Minätyö kurssin teemoista 

 

OPPIMISEN TUKI 

Toteutamme oppimisen kolmiportaista tukijärjestelmää koulumme käytänteitä noudattaen 
seuraavasti.  

 

Yleisen tuen käytänteitä 

• Kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa; koulunkäynnin tavoitteet, oppilaan 
oppimiseen liittyvät vahvuudet ja kehityshaasteet 

• Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun 
• Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri 
• Tunnin/päivän ohjelma ja tavoitteet käydään läpi oppilaiden kanssa 
• Havainto- ja apumateriaalien käyttö 
• Mallintaminen ja konkretisointi 
• Toimintaohjeiden yksinkertaistaminen, tehtävien pilkkominen 
• Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen 
• Tehtävien eriyttäminen 
• Kotitehtävien eriyttäminen 
• Läksyjen merkitseminen taululle 
• Läksyjen teon tuki koulussa, läksyparkki 
• Säännöllinen palaute ja kannustaminen 
• Toisen oppilaan tai tukioppilaan tuki 
• Lisäajan käyttö kokeissa 
• Kokeiden suorittaminen erillisessä tilassa 
• Suullisten kokeiden käyttö 
• Tukiopetus 
• Samanaikaisopetus, yhteisopettajuus 
• Osa-aikainen erityisopetus 
• Joustavat ryhmittelyt 
• Koulunkäyntiavustajan tuki 
• Oppimissuunnitelman käyttö 
• Wilman johdonmukainen käyttö ja oppilaan osallisuus omiin asioihin 
• Huoltajapalaveri, jossa on sovittu tavoitteet ja toimenpiteet 
• Keskustelut toisten opettajien kanssa 
• Keskustelut erityisopettajan kanssa 
• Oppilaan tilanteen selvittely oppilashuoltoryhmässä 

 

Tehostetun tuen käytänteitä 

Kun yleinen tuki ei riitä, suunnitellaan yksittäiselle oppilaalle tehostetun tuen kokonaisuus, jossa 
käytetään edellä mainittuja yleisen tuen muotoja. Tällöin yhteistyö kodin sekä oppilashuollon 
kanssa lisääntyy. Tällöin laaditaan oppimissuunnitelma, jonka laativat luokanohjaaja ja 
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aineenopettajat yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa laatimiseen osallistuvat myös 
muut asiantuntijat, ja erityisopettajaa voidaan konsultoida. 

 

Erityisen tuen käytänteitä 

Oppilas, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämisen 
suunnitelma (HOJKS) oman oppiaineen osalta. HOJKS laaditaan yhteistyössä erityisopettajan, 
oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.  

 

ARVIOINTI 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 

Oppilas osaa:  

- käyttää mikroskooppia  
- tunnistaa joitakin kasvi- ja eläinlajeja  
- nimetä ja tunnistaa joitakin ekosysteemin rakennepiirteitä  
- kuvata joitakin ihmisen elimistöjen rakenteita ja toiminnan pääpiirteitä  
- kuvata ihmisen lisääntymisen pääpiirteittäin ja ymmärtää raskauden ehkäisyn merkityksen  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

Oppilas osaa: 

- käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan  
- työskennellä annettujen ohjeiden mukaan maastossa ja laboratoriossa sekä kerätä kasveja 

ohjeiden mukaisesti  
- toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia  
- jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla  
- tunnistaa lähiluonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja  
- kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan  
- nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä sekä osaa vertailla niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä  
- kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta sekä luonnonvarojen kestävän käytön 

periaatteita. 
- kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta  
- selostaa fotosynteesin ja sen merkityksen eliökunnan kannalta  
- kuvata kasvien, eläinten ja sienten lisääntymistä  
- selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet  
- jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn  
- selostaa biotekniikan arkipäivän sovellusten merkityksen ja pohtia niihin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä  
- kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet  
- tuntee lisääntymiselimistön rakenteen ja toiminnan  
- määritellä periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.  
- kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä ympäristösuojelun tavoitteita ja merkitystä  
- tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta  
- kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja antaa esimerkkejä siitä, 

millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 

Oppilaat suorittavat opiskelustaan itsearviointia sekä kurssien aikana että lopussa. 

 
Oppilaan erityisen ansiokas tai huomattavan heikko opiskelu kahdeksannen ja yhdeksännen 
luokan kursseilla otetaan päättöarvioinnissa huomioon. 
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MAANTIETO 
 
Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. 
Maantiedon opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien 
luonnontieteellisten ilmiöiden ja ihmisen toiminnan välisiä syy- ja seuraussuhteita. Maantiedon 
opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. 
 

KURSSIJÄRJESTYS 
Kaikilla vuosiluokilla 7-9 opiskellaan pakollisena yksi kurssi maantietoa. 

- 7. luokat kurssi GE01  
- 8. luokat kurssi GE02  
- 9. luokat kurssi GE03 

 
AIHEKOKONAISUUDET 
- Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys  
- Viestintä ja mediataito  
- Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta  
- Ihminen ja teknologia  
- Ihmisenä kasvaminen  
 
7. LUOKAT 
Tavoitteet 
Oppilas oppii: 

- käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja sekä teemakarttoja, määrittelemään alueiden 
sijainnin ja alueiden väliset etäisyydet  

- käyttämään ja tulkitsemaan diagrammeja, tilastoja, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä 
sähköisiä viestimiä  

- ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla: vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu, 
lämpö-, kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeet  

- endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt maapallolla  
- soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja jollakin alueella, esim. maanosa  
- maapallon perusnimistöä  
Sisällöt 
- Maantieteen tutkimustavat ja tiedonhankinta  
- Maapallon endo- ja eksogeeniset luonnonilmiöt esim. vuoristojen synty ja maapallon 

ilmastovyöhykkeet 
- Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus 
 
8. LUOKAT 
Tavoitteet 
Oppilas oppii:  

- Soveltamaan seitsemännellä luokalla oppimiaan tietoja ja taitoja itsenäisesti  
Sisällöt 
- Euroopan perusnimistö  
- Euroopan luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden 

vuorovaikutus Euroopan eri alueilla  
- Aluemaantieteellisen tutkimuksen tekeminen ohjatusti maantieteen menetelmiä ja tietolähteitä 

käyttäen 
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9. LUOKAT 
Tavoitteet 
Oppilas oppii: 

- luomaan kokonaiskuvan Suomen maantieteellisistä erityispiirteistä  
Sisällöt 
- Suomen perusnimistö  
- Suomen luonto: ilmasto, jääkausien vaikutus Suomen luontoon, vesistöt, kallio- ja maaperä  
- Suomen karttakuva ja maisema  
- Luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla  
- Suomalainen kaupunkirakenne sekä kaupunkien ja niiden vaikutusalueiden vuorovaikutus  
- Aluesuunnittelun perusteet Suomessa  
- Oman lähiympäristön tutkiminen esim. rakennettu ja sosiaalinen ympäristö  
- Oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa 

parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen 
 

OPPIMISEN TUKI 

Toteutamme oppimisen kolmiportaista tukijärjestelmää koulumme käytänteitä noudattaen 
seuraavasti.  
 

Yleisen tuen käytänteitä 

• Kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa; koulunkäynnin tavoitteet, oppilaan 
oppimiseen liittyvät vahvuudet ja kehityshaasteet 

• Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun 
• Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri 
• Tunnin/päivän ohjelma ja tavoitteet käydään läpi oppilaiden kanssa 
• Havainto- ja apumateriaalien käyttö 
• Mallintaminen ja konkretisointi 
• Toimintaohjeiden yksinkertaistaminen, tehtävien pilkkominen 
• Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen 
• Tehtävien eriyttäminen 
• Kotitehtävien eriyttäminen 
• Läksyjen merkitseminen taululle 
• Läksyjen teon tuki koulussa, läksyparkki 
• Säännöllinen palaute ja kannustaminen 
• Toisen oppilaan tai tukioppilaan tuki 
• Lisäajan käyttö kokeissa 
• Kokeiden suorittaminen erillisessä tilassa 
• Suullisten kokeiden käyttö 
• Tukiopetus 
• Samanaikaisopetus, yhteisopettajuus 
• Osa-aikainen erityisopetus 
• Joustavat ryhmittelyt 
• Koulunkäyntiavustajan tuki 
• Oppimissuunnitelman käyttö 
• Wilman johdonmukainen käyttö ja oppilaan osallisuus omiin asioihin 
• Huoltajapalaveri, jossa on sovittu tavoitteet ja toimenpiteet 
• Keskustelut toisten opettajien kanssa 
• Keskustelut erityisopettajan kanssa 
• Oppilaan tilanteen selvittely oppilashuoltoryhmässä 
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Tehostetun tuen käytänteitä 

Kun yleinen tuki ei riitä, suunnitellaan yksittäiselle oppilaalle tehostetun tuen kokonaisuus, jossa 
käytetään edellä mainittuja yleisen tuen muotoja. Tällöin yhteistyö kodin sekä oppilashuollon 
kanssa lisääntyy. Tällöin laaditaan oppimissuunnitelma, jonka laativat luokanohjaaja ja 
aineenopettajat yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa laatimiseen osallistuvat myös 
muut asiantuntijat, ja erityisopettajaa voidaan konsultoida. 

 

Erityisen tuen käytänteitä 

Oppilas, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämisen 
suunnitelma (HOJKS) oman oppiaineen osalta. HOJKS laaditaan yhteistyössä erityisopettajan, 
oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.  

 

ARVIOINTI 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

Oppilas osaa:  

- etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan 
mittakaavaa  

- tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä käyttää hyväksi uutislähteitä ja 
tietoverkoissa olevaa tietoa  

- havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla  
- vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse 

ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella.  
- soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 

uutistietojen analysointiin ja sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle  
- laatia pienimuotoisen aluemaantieteellisen tutkimuksen jostain Euroopan alueesta  
- selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat 

vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla  
- suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön 

liittyviä tutkimuksia  
- tunnistaa suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä  
- kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko 

maailman kanssa  
- selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten 

ilmaston lämpeneminen, otsonikato, elinympäristöjen saastuminen, väestönkasvu  
- kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä  
- kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi.  
 

Oppilaat suorittavat opiskelunsa itsearviointia sekä kurssien aikana että lopussa. 

 

Oppilaan erityisen ansiokas tai huomattavan heikko opiskelu kahdeksannen ja yhdeksännen 
luokan kurssilla otetaan päättöarvioinnissa huomioon. 
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7.9   Fysiikka ja kemia 
 

Fysiikan ja kemian opetuksessa jatketaan ympäristö- ja luonnontiedossa opittujen 
luonnontieteellisten ilmiöiden syventelyä ja käsitteellistä täsmentämistä. Lähtökohtana on oppilaan 
oma lähiympäristö. 

Opiskelujärjestelyissä painotetaan aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Tavoitteena on luoda 
innostusta luonnontieteiden opiskeluun, kasvattaa oppilaita vastuuseen ympäristön tilasta ja oppia 
ymmärtämään ympäristön ilmiöitä. 

Opiskelutilanteissa kiinnitetään erityistä huomioita jokaisen oppilaan toiminnan turvallisuuteen ja 
vastuullisuuteen. Opetus integroituu terveystietoon, kun ilmiöitä tarkastellaan turvallisuuden ja 
terveyden näkökulmasta. 

 

Tavoitteet 

5. luokka 

 
Oppilas oppii 

- konkreettisten mallien ja työmenetelmien avulla 
- työskentelemään turvallisesti ohjeita noudattaen 
- luonnonvaroihin ja sähköön liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä  
- aineiden nimityksiä, kemiallisia tunnuksia ja ominaisuuksia  
- kokeellisten työskentelytapojen avulla havainnoimaan fysikaalisia ilmiöitä kuten kitkaa, liikettä 
sekä ilman ja veden vastusta 
- ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden haitallisuuden 
 

6. luokka 
 

Oppilas oppii 

- ymmärtämään oman aurinkokuntamme rakennetta ja taivaankappaleiden liikkeistä johtuvia 
  ilmiöitä  
- kokeellisten työskentelytapojen avulla havainnoimaan fysikaalisia ilmiöitä, jotka liittyvät veden    
  ominaisuuksiin 
- lisää aineiden kemiallisia tunnuksia, 
- lisää tarkoituksenmukaisia käsitteitä ja suureita 

 

Oppilas tutustuu  

- aineiden alkuperään ja maaperästä saataviin aineisiin 
- tuotteiden elinkaareen ja kierrätyksen 
- aineiden erottelumenetelmiin 
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Sisällöt 

 

Energia ja sähkö 

5. lk 

 

 

Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat 

energianlähteinä 

 

Sähkö lämmön, valon ja liikkeen lähteenä 

 

Pariston ja akun käyttö 

 

Sähköturvallisuus 

 

 

 

Luonnon rakenteet 

5. lk 

 

6. lk 

 

Kitka 

 

Liike esim. maan vetovoiman aiheuttamana, 
etenemis- ja                                                                            
putoamisliike, tasainen ja kiihtyvä liike 

 

Ilman ja veden vastus 

 

- näiden ilmiöiden sovellukset esim. liikenteessä ja 
liikenneturvallisuuden lisäämisessä 

 

Maan, Kuun ja Auringon liikkeet ja niistä 
johtuvat vaihtelut esim. vuoden- ja 
vuorokaudenajat, kuun vaiheet, pimennykset, 
tasaukset ja seisaukset 

 

Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas 

- oma aurinkokunta ja tutuimmat tähtikuviot 
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Aineet ympärillämme 

5. lk 6. lk 

 

 

Ilma ja ilmakehä 

- ilma elinehtona 
- ilman koostumus 
- kaasujen kemialliset merkit 

 

Kodin kemikaalien ominaisuuksia 

- fysikaalisia ja kemiallisia ominaispiirteitä 
- tuoteselosteiden tulkinta 
- symbolit 
- turvallinen käyttö 

 

Vaikuttavat aineet päihteissä ja huumeissa ja niiden 
terveyshaitat 

 

 

 

Vesi 

- olomuodot 
- merkitys liuottimena 
- veden puhdistaminen 
- vesien suojelu 
- luonnonvesien tutkiminen 

esim. haju, väri, sameus, happamuus, 
vaahtoavuus 

- aineiden kemialliset merkit 
 

Maaperästä saatavia aineita 

- aineiden alkuperä, tuotteiden elinkaari 
ja kierrätys 

- raaka-aineiden luokittelu esim. savi, 
malmit, kalkkikivi, kvartsihiekka 

- aineiden erottelumenetelmiä esim. 
suodatus, seulominen, kiteytys 

- aineiden kemiallisia merkkejä 
 

 

 

Opiskeltavat taidot 

 

Oppilas oppii 

- etsimään, yhdistelemään ja tulkitsemaan eri lähteistä hankkimaansa tietoa 
- tekemään luotettavia mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä 
- kokeellisesti tutkimaan luonnonilmiötä 
- arvioimaan tiedon luotettavuutta 
- raportoimaan kokeellisen työskentelyn tuloksia ymmärrettävällä ja havainnollisella tavalla 
- kokeelliseen työtapaan liittyvät varovaisuus- ja turvallisuussäännöt 

 

 

Arviointi 

 
Arvioinnin perusteena käytetään kirjallisia kokeita ja työskentelyä, jota voidaan arvioida myös esim. 
näyttökokein. Arvioinnin perusteena ovat myös mahdolliset pitkäkestoiset projektit ja niiden 
raportoinnit.  
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä 

 
Luonnon tutkimisen taidot  
 
Oppilas 
 
• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä noudattaa 

annettuja ohjeita 
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa kohdistaa 

havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai lämpötilaan ja niiden 
muutoksiin 

• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksiaan 
esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappaleiden 
ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa kappaleella on, 
sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai pysäyttää 

• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen 
liukenemiseen  

• osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöiden 
ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa  

• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisempien 
tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. 

 

Energia ja sähkö 

Oppilas 

• tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa sähköä 
käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen 

• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä osaa 
luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin.  

 

Luonnon rakenteet 

Oppilas 

• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä ilman- ja 
vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä  

• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja 
liikenteessä 

• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, Kuun 
vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokuntamme rakenteen ja osaa tehdä havaintoja 
tähtitaivaasta 

• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä. 
 

Aineet ympärillämme 

Oppilas 

• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä ymmärtää 
ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä  

• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan 
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia 

merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, 
kiteytystä ja seulomista   

• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja elinkaaresta 
sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi happamuutta  
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• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne ovat 
haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista.  

 

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 – 9 
 

Vuosiluokilla 7 – 9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan tietämystä fysiikasta ja 
käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja.  

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset sekä 
ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään kohti 
fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan 
luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja 
malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja ja innostaa oppilasta fysiikan 
opiskeluun. 

Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä 
tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle 
valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä 
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan ja teknologian 
merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 

Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen maailmankuvan 
muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja erityisesti energiavarojen 
käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.  

 
Kurssien jakautuminen eri vuosiluokille: 
7. lk    kurssi FY01 
8. lk    kurssit FY02 ja FYKE03 
9. lk    kurssi FY04 
 
 
YLEISET TAVOITTEET 

Oppilas oppii 
 
• luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekemistä ja ongelmien hahmottamista 
• havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailemista ja luokittelemista, hypoteesin 

esittämistä ja testaamista sekä tulosten käsittelemistä, esittämistä ja tulkitsemista 
• suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan 

luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia 
• työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa  
• muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä sekä 

tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta 
• käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaalisia 

ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 
• käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden 

tekemisessä ja ongelmien ratkaisemisessa 
• tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, erilaisia 

luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-
seuraussuhteita 
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EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

 

Ihmisenä kasvaminen 

Yhteistoiminnalliset ja oppijakeskeiset työtavat tukevat oppilaan persoonallisuuden kehittymistä 
yksilönä ja kasvattavat toiset huomioon ottavaksi ihmiseksi. Fysiikan opiskelu ohjaa oppilasta 
luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon 
luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetuksen tarkoituksena on myös 
kehittää oppilaan itsearviointikykyä. 
  

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

Fysiikan ”suurekieli” on kansainvälistä. Kansainvälisiä tietoverkkoja käytetään hyväksi ajankoh-
taisen tiedon saamiseksi. Opiskelun yhteydessä mukaan tuleva fysiikan historiallinen kehitys tuo 
esille maailmanlaajuisen tutkimuksen, joka yhä jatkuu ja johon myös suomalaiset osallistuvat 
ansiokkaasti. 
 

Viestintä ja mediataito 

Fysiikan opiskelussa opitaan hankkimaan tietoa lähdekirjoista, kirjastoista, lehdistöstä, sähköisistä 
viestimistä sekä tietoverkoista ja suhtautumaan kriittisesti näin saatuun tietoon. Oppilaan 
viestintätaitoja kehitetään laatimalla taulukoita ja kuvaajia sekä pitämällä esitelmiä.  
 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

Fysiikan opiskelun yhteydessä pyritään järjestämään yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin 
(konepajat, turvevoimala, sähkölaitos jne.)  ja antamaan näin konkreettinen kuva fysiikan sovel-
tamisesta käytännössä.  
 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

Fysiikan opiskelu erityisesti 8. luokan energian ja ydinfysiikan opiskelussa lisää oppilaan val-
miuksia ja motivaatiota tehdä jokapäiväisiä valintoja energiavarantojen käyttöön ja ympäristön 
suojeluun liittyvissä asioissa sekä toimia ihmisten ja hyvinvoinnin puolesta. Tarkoituksena on 
kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 
 

Turvallisuus ja liikenne 

Fysiikan opiskelu erityisesti 8. luokan liikennefysiikan ja 9. luokan sähköopin yhteydessä auttaa 
oppilasta tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita 
sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi sekä antaa valmiuksia toimia turvallisesti ja 
vastuullisesti liikenteessä. 
 
 
Ihminen ja teknologia 

Fysiikan opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään fysiikan ja teknologian välisen 
yhteyden ja merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 
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7. luokka 

  
FY01-kurssi: Värähdys- ja aaltoliike. Maailmankaikkeus. 
  
Tavoitteena on, että oppilas 
• osaa työskennellä turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksin-

kertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä 
muiden oppilaiden kanssa 

• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja 
graafien avulla sekä tulkita niitä 

• osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

• tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankinta-
menetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, 
etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen 

• tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä 
sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla osaa tutkia 
valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia 
näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa. 

• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja 
siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa. 

 
Sisällöt 
• Värähdys- ja aaltoliike 
• Ääni ja valo 
• Maailmankaikkeus 
  
Arviointi 
• Tiedollisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä työskennellä 

kokeellisesti. 
• Oppilaat suorittavat itsearviointia sekä kurssien päätteeksi että  

arvioidessaan kokeellista työskentelyään kurssien aikana.  
 
  
8. luokka 

  
FY02-kurssi: Liike ja voima. Lämpö. 
FYKE03-kurssi fysiikan osalta: Radioaktiivisuus. Ydinenergia. 
  
Tavoitteena on, että oppilas 
• osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten 

aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 
• osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista sekä 

tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja 
keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen 

• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja 
tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja selittää niiden avulla 
havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla 
erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

• tuntee työn ja energian välisen yhteyden 
• ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan. 
• osaa käyttää kokeellisia tutkimus- ja työmenetelmiä sekä tehdä näiden avulla johtopäätöksiä. 
• oppii fysiikan peruskäsitteitä, periaatteita, lakeja ja malleja. 
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• pystyy keskustelemaan luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevista kysymyksistä. 
• pystyy arvioimaan ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. 
• pystyy soveltamaan fysikaalista tietoa. 
• tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita 

niitä 
• osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpene-

mistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla  
• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastelles-

saan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä. 
• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntu-

misesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa. 
• tuntee säteilylait ja säteilyn vaikutuksia,  pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista 

ja osaa suojautua säteilyltä   
 
 
Sisällöt 
 
FY02 
• Vuorovaikutukset 
• Lämpöilmiöt 
• Energia 
 
FYKE03 

• Sähkömagneettinen aaltoliike 
• Radioaktiivisuus 
• Ydinenergia 

 
 
 
Arviointi 
 

• Tiedollisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä työskennellä 
kokeellisesti. 

• Oppilaat suorittavat itsearviointia sekä kurssien päätteeksi että arvioidessaan kokeellista  
työskentelyään kurssien aikana. 

 
 
 
9. luokka 

  
  
FY04-kurssi: Sähkö ja magnetismi. Kertaava yhteenveto. 
  
Tavoitteena on, että oppilas 
• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön 

periaatteet sekä arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia  
• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien 

vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja 
käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina 

• tuntee sähköä hyödyntäviä sovelluksia, kuten sähkömagneettisen viestinnän 
• tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selittää 

energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja 
haittoja. 

• osaa käyttää kokeellisia tutkimus- ja työmenetelmiä sekä tehdä näiden avulla johtopäätöksiä. 
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Sisällöt 
 

• Sähkö 
• Magnetismi 
• Kertaus 
• Suurelaskentaa 

 
Arviointi 
 
• Tiedollisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä työskennellä 

kokeellisesti. 
• Oppilaat suorittavat itsearviointia sekä kurssien päätteeksi että  
• arvioidessaan kokeellista työskentelyään kurssien aikana. 
 
 

OPPIMISEN TUKI  
 

Yleinen tuki 

Fysiikan opetuksessa yleisen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti opetusta ja tehtäviä 
eriyttämällä, kokeellisuutta lisäämällä sekä tukiopetuksella. Luokassa voidaan käyttää toisen 
aikuisen työpanosta tai oppilaiden joustavaa ryhmittelyä. Oppilas voi saada tarvittaessa osa-
aikaista erityisopetusta. Lisää yleisen tuen muotoja löytyy luvusta 4.1. 

 

Tehostettu tuki 

Mikäli yleinen tuki ei riitä oppilaan oppimisen tai koulunkäynnin tukemiseen, oppilaalle laaditaan 
kirjallinen pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa fysiikan aineenopettaja osallistuu 
luokanohjaajan ja muiden aineenopettajien kanssa oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltaiseen 
arviointiin. Tämän arvion pohjalta oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan 
yhdessä opettajien, oppilaan, huoltajien sekä mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Käytettävissä 
ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot. 

 

Erityinen tuki 

Jos tehostettu tuki ei ole riittävää oppilaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, oppilaalle tehdään kirjallinen pedagoginen selvitys. Mikäli oppilaalle tehdään 
erityisen tuen päätös, laaditaan hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Fysiikan opettaja on mukana suunnitelman laatimisessa, jos oppilaan 
fysiikan opetus yksilöllistetään. 

 

ARVIOINTI FYSIIKASSA 

Fysiikassa arvioidaan oppilaan fysiikan tietoja, niiden soveltamistaitoja ja oppilaan käsityksiä 
fysiikan merkityksestä. Lisäksi arvioidaan tiedonkäsittelyn, kokeellisen työskentelyn sekä muiden 
oppimista tukevien taitojen kehittymistä. Oppilaat suorittavat itsearviointia sekä kurssien päätteeksi 
että arvioidessaan kokeellista työskentelyään kurssien aikana. 

Päättöarvosana muodostuu viimeisten kurssien tietojen ja taitojen perusteella.  
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ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Erinomainen (10) 
               Oppilas ylittää lähes kaikkien oppiaineen tavoitteiden edellyttämän osaamisen tason ja 

tämän lisäksi hän osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan. 
  
Kiitettävä (9) 
               Oppilas ylittää useimpien oppiaineen tavoitteiden edellyttämän osaamisen tason. 
  
Hyvä (8) 
               Oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineen tavoitteiden edellyttämää osaamista; joidenkin 

tavoitteiden saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden tavoitteiden tason 
ylittäminen. 

  
Tyydyttävä (7) 
               Oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen tavoitteet edellyttävät. 
  
Kohtalainen (6) 
               Oppilas osoittaa joidenkin oppiaineen tavoitteiden edellyttämää osaamista. 
  
Välttävä (5) 
               Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain 

jossakin määrin tavoitteiden edellyttämää osaamista. 
 

 

KEMIA 
 

VUOSILUOKAT 7 – 9 

Kemiaa opetetaan yhtenäisenä opetussuunnitelmallisena kokonaisuutena viidenneltä luokalta 
lähtien. Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7 – 9 on syventää oppilaan tietämystä kemiasta 
ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, 
tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa.  

Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien 
aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, 
selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen 
kemian merkkikielellä. Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden 
luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja, kehittää käden 
taitoja ja kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja sekä innostaa oppilasta kemian opiskeluun.  

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi 
yhteiskunnan jäseneksi. Opetuksessa pyritään turvallisissa olosuhteissa edistämään luovuutta, 
sosiaalisia taitoja sekä yhteisöllisyyttä ja kansainvälisyyttä. Opetuksen tavoitteena on antaa 
jokaiselle oppilaalle mahdollisuus kokea oppimisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Pyrkimyksenä 
on herättää halu jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Kemian opetuksen tulee myös antaa hyvät 
valmiudet jatko-opintoihin.  Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä valintoja ja 
keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen sekä tuotteen elinkaareen 
liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. 
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Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet kemian opiskelussa: 

 

IHMISENÄ KASVAMINEN 

Kokeellinen työskentelytapa tarjoaa oppilaalle jatkuvasti mahdollisuuksia toimia yhteisön jäsenenä, 
arvioida toimintansa eettisyyttä ja kehittää itseään oppijana. Opiskelussa painottuvat toisten 
huomioon ottaminen sekä oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä. 

 

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS 
 

Energian tuotantoon ja tuotteiden elinkaareen perehdyttäessä oppilas osaa ilmaista mielipiteensä 
ja tiedostaa oman toimintansa vaikutukset. 

 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA 

Kemian opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvin-
voinnin puolesta. Kemian opetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia kestävään 
elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 

 

OPPIMISEN TUKI 

 
Yleinen tuki 

Kemian opetuksessa yleisen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti opetusta ja tehtäviä 
eriyttämällä, kokeellisuutta lisäämällä sekä tukiopetuksella. Luokassa voidaan käyttää toisen 
aikuisen työpanosta tai oppilaiden joustavaa ryhmittelyä. Oppilas voi saada tarvittaessa osa-
aikaista erityisopetusta. Lisää yleisen tuen muotoja löytyy luvusta 4.1. 

Tehostettu tuki 

Mikäli yleinen tuki ei riitä oppilaan oppimisen tai koulunkäynnin tukemiseen, oppilaalle laaditaan 
kirjallinen pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa kemian aineenopettaja osallistuu 
luokanohjaajan ja muiden aineenopettajien kanssa oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltaiseen 
arviointiin. Tämän arvion pohjalta oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan 
yhdessä opettajien, oppilaan, huoltajien sekä mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Käytettävissä 
ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot. 

Erityinen tuki 

Jos tehostettu tuki ei ole riittävää oppilaan kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, oppilaalle tehdään kirjallinen pedagoginen selvitys. Mikäli oppilaalle tehdään 
erityisen tuen päätös, laaditaan hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Kemian opettaja on mukana suunnitelman laatimisessa, jos oppilaan 
kemian opetus yksilöllistetään. 
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Yleistavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Oppilas oppii 

• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen 

• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, 

myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta 

ja merkitystä 

• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 

• aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden 

merkityksen luonnolle ja ympäristölle 

• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja 

käyttämään niitä 

• aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja 

• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla 

• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 

• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että 

yhteiskunnalle 

 

ARVIOINTI 

Arviointi on jatkuvaa, jolloin tuntityöskentely, tunneilla tapahtuva kokeellinen työskentely ja 
kotitehtävät kuuluvat arvioitaviin suorituksiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan itse omaa 
työskentelyään ja oppimistaan. Sisältöjen omaksumista mitataan sekä formatiivisin, summatiivisin 
ja käytännön kokein. Seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla oppilas saa 
yhden todistusarvosanan, jonka perusteella tulee arvosana vuosiluokan suoritukselle.   
Varsinainen päättöarvosana kemian määräytyy päättöarvioinnin kriteerien perusteella. Arvosanan 
määräytymisessä huomioidaan erityisesti kemian taitojen kumuloituva luonne.   

 

Vuosiluokka 7 

Tavoitteet:  

Oppilas oppii  
• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja 

arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 
• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 
• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään 

niitä 
• käyttämään aineen rakennetta kuvaavia käsitteitä ja malleja  
• kuvailemaan ja mallintamaan yksinkertaisia palamisreaktioita reaktioyhtälöiden avulla 
• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa.  
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Keskeiset sisällöt: 

 
Ilma ja vesi 

• Ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapainolle 
• vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys 
• aineiden paloherkkyys ja palamisreaktio 
 
Raaka-aineet ja tuotteet 
 
• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen ja luokittelu 
• aineiden erottaminen 
• reaktionopeuksien vertailu 
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen. 
 

 
Arviointikriteerit arvosanalle 8:  

Oppilas 

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä sekä maastossa että 
laboratoriossa  

• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen 
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta  

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, 

tunnistamisessa ja erottamisessa 
• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä. 
 

Vuosiluokka 8 

Tavoitteet:   

Oppilas oppii 

• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja 

arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 
• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia  
• ymmärtämään aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden 

merkityksen luonnolle ja ympäristölle 
• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään 

niitä 
• käyttämään aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja  
• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla 
• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle.  
 

Keskeiset sisällöt: 

Raaka-aineet ja tuotteet 
• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittäminen atomimallin tai 

jaksollisen järjestelmän avulla 
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen. 
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Elollinen luonto ja yhteiskunta 
• hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteet 
• orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja 

karboksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja käyttö 
• hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä 

teollisuuden raaka-aineina  
• fotosynteesi ja palaminen, energialähteet 
• pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit 
 
 
Arviointikriteerit arvosanalle 8:  

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä sekä maastossa että 
laboratoriossa  

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä  
• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen  
• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä ja sidosten muodostumisesta kemiallisessa 

reaktiossa atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella 
jaksollisessa järjestelmässä osaa tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia reaktioyhtälöitä, esimerkiksi 
hiiliyhdisteiden palamisreaktion  

• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, 
tunnistamisessa ja erottamisessa 

• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, 
esimerkiksi hiilen kiertokulku ja kasvihuoneilmiö tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten 
merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon 
energiavarannolle 

• tuntee kemian teollisuuden eri aloja ja tuotteita, esimerkiksi erilaisia materiaaleja ja kodin 
kemikaaleja, sekä niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja tehdä valintoja kuluttujana. 
 
 
Vuosiluokka 9 

Tavoitteet:  

Oppilas oppii  
• työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen  
• käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja 

arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 
• tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia  
• tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään 

niitä  
• kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla  
• ymmärtämään aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden 

merkityksen luonnolle ja ympäristölle 
• soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
• tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle. 

 
Keskeiset sisällöt: 

Ilma ja vesi  

• epämetallien ja metallien palamistuotteet 
• palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä 
• happamuus ja emäksisyys, neutralointi sekä suolanmuodostus  
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen 
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Raaka-aineet ja tuotteet  
• Tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia sekä 

tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys  
• sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset  
• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen. 
 
 
Arviointikriteerit arvosanalle 8:  

Oppilas 

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä sekä maastossa että 
laboratoriossa  

• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan aineen 
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta 

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä  
• osaa tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia reaktioyhtälöitä 
• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja 

luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja 
• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, 

esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen  
• osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä,  

esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia  
• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, 

tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit 
• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi 

korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa.  

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 

Oppilas 

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 

• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan 
  aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta 

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 

• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, 
  esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen 

• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, 
  esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion 
  ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia 
  ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja  
  raskasmetalleja 

• tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden 
  tuotteita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja 
  kuluttujana 
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• osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia 

ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia 

• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden 

luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit 

• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen 

• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion 

yhtälön 

• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren 

rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä. 
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7.10  Terveystieto 
Terveystiedon opiskelu itsenäisenä oppiaineena alkaa 7. vuosiluokalla. 

Terveystietoa opiskellaan 7. luokalla 1,6 vvh ja 8.luokalla 1,4 vvh , 9.luokalla ei lainkaan. 

Terveystietoa opettavat liikunnan, biologian ja kotitalouden opettajat. Jokaisella kurssilla on kaksi 
eri opettajaa ja molemmat opettavat puolet kurssista. Tämä mahdollistaa usean oppiaineen välisen 
yhteistyön ja suunnittelun.  
 

7. luokka 

Opetussuunnitelman painotettuja alueita 7.luokalla ovat itsetunnon vahvistaminen, seksuaalisuus, 

itsensä hoitaminen, ensiapu ja liikenneturva. 

1. Kasvu ja kehitys –jakso 

Tavoitteet: 

• oppilas tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä. 
• oppilas ymmärtää nuoruuden kokonaisvaltaista kehitystä 
• oppilas osaa arvioida terveyden ja sairauden merkitystä elämässä 
• oppilas tietää tupakan ja alkoholin vaikutukset elimistön toimintaan. 

 
Sisältö: 

• Ihmisen elämänkaaren vaiheet pääpiirteissään; lapsuus, nuoruus, aikuisuus, vanhuus 
• Nuoruusiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset 
• Terveyden ja sairauden kokeminen ja niihin liittyviä käsitteitä 
• Alkoholin käyttö, tupakan terveysvaikutukset. 
 

2. Itsetuntemus ja henkinen hyvinvointi 

Tavoitteet: 

• oppilas tietää itsetuntoa vahvistavia tekijöitä 
• oppilas harjoittelee tunnistamaan tunteitaan ja tuntemuksiaan ja niiden syitä 
• oppilas oppii vuorovaikutustilanteiden perustaitoja ja ratkaisemaan rakentavasti 

ristiriitatilanteita 
• oppilas ymmärtää erilaisten sosiaalisten suhteiden merkityksen hyvinvoinnilleen 
• oppilas ymmärtää hyvän käyttäytymisen merkityksen arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa 
• mainonnan ja TV:n välittämän ihmiskuvan kriittinen arviointi 
• mainonnan luomien turhien tarpeiden välttäminen. 
 

Sisältö: 

• Itsetuntemus, omien vahvuuksien tunnistaminen, positiivisen palautteen antaminen 
• Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden kanssa toimiminen eri tilanteissa 
• Negatiivisten tunteiden tuomat viestit 
• Vuorovaikutustilanteiden perustaidot; läsnäolo, kuuntelutaito, rehellisyys, osallistuminen, 
• positiivinen vahvistaminen 
• Sosiaalisten suhteiden, kuten perhe, ystävät, oma luokka, merkitys hyvinvoinnille 
•  Hyvän ja huonon käytöksen vaikutuksia eri tilanteissa 
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Mainonnan kuvaamien ihmisten ikäjakauma, sukupuolijakauma, tunteiden kuvaus 

 Mainonnan luoman naisten kauneusihanteen ja mieskuvan todenmukaisuuden arviointia 

• Naisvartalon käyttö mainonnassa, seksuaalisuuden korostuminen, pukeutuminen. 
 

3. Seksuaalisuus-jakso 

Tavoitteet: 

• oppilas tietää murrosiän muutokset fyysisessä kasvussaan ja niiden vaikutukset 
• sosiaalisella ja psyykkisellä alueella ja suhtautuu hyväksyvästi muutoksiin 
• oppilas ymmärtää seksuaalisuuden eri tasot ja niiden sopimisen eri ikäkausiin 
• oppilas tietää yleisimmät nuorten ehkäisymenetelmät, niiden saatavuuden ja käytön 
• oppilas ymmärtää tunteiden merkityksen seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvänä. 
 

Sisällöt: 

• seksuaalisuus ja murrosikä 
• kuukautiset, siemensyöksyt, kehon koon ja muodon muutokset, hygienia 
• luonteva suhtautuminen 
• tunteiden ilmaiseminen eri tavoilla 
• oman minän ja kehon arvostus 
• raskauden ehkäisymenetelmät ja kondomin käyttö. 

 

4. Itsensä hoitaminen -jakso 

Tavoitteet: 

• oppilas oppii kehittämään arkielämänsä terveydenhoitotapoja 
• oppilas ymmärtää terveellisen ravinnon merkityksen terveydelle sekä kouluruuan 
• tärkeyden työvireydelleen. ( Ravinto-osuus 7.luokalla käsitellään suppeammin, koska 
• se tulee samanaikaisesti kotitaloudessa.) 
• oppilas tietää liikunnan vaikutukset elimistöön ja sen positiiviset vaikutukset 
• psyykkiseen terveyteen 
• oppilas tietää miten kehittää lihaskuntoaan ja kestävyyttään 
• oppilas ymmärtää riittävän unen, levon ja ulkoilun merkityksen hyvinvoinnilleen 
• oppilas ymmärtää henkilökohtaisen hygienian merkityksen terveydelleen 
• oppilas oppii hoitamaan yleisimpiä oireita kuten päänsärky, väsymys, vatsakipu, 
• hartiakipu ensisijaisesti lääkkeettömästi. 
 

Sisällöt: 

• terveellisten ja epäterveellisten ruokien erottaminen ja nuorten tarvitsema energiamäärä 
• liikunnan vaikutukset fyysiseen terveyteen ja psyykkiseen terveyteen 
• lihasvoiman kehittäminen ja kestävyyden kehittäminen 
• rentoutuminen, uni , lepo ja ulkoilu 
• tarkoituksenmukainen lääkkeiden käyttö. 
 

5. Päihde- ja vaikuteaineet -jakso 

Tavoitteet: 

• oppilas tuntee päihteiden käyttöön johtavia syitä 
• oppilas oppii arvioimaan ja välttämään terveytensä kannalta haittaavia aineita 
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• oppilas tunnistaa ryhmäpaineen vaikutuksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja tietää 
• joitakin keinoja vastustaa niitä 
• oppilas tietää tupakan, nuuskan, alkoholin ja huumeiden vaikutukset elimistön 
• toimintaan 
• oppilas tietää mistä voi hakea apua päihdeongelmiin. 
 

Sisällöt: 

• päihteiden käytön syyt 
• ryhmäpaineiden välttäminen, omien arvojen tärkeys 
• tupakan ja nuuskan kertakäytön ja pitkäaikaiskäytön terveysvaikutukset. 
 

6. Tapaturmat ja ensiapu -jakso 

Tavoitteet: 

• oppilas osaa antaa hätäensiavun ja tehdä hätäilmoituksen 
• oppilas osaa suurten verenvuotojen tyrehdyttämisen, sokin ehkäisyn ja murtumien 
• hoidon 
• oppilas osaa toimia tarkoituksenmukaisesti onnettomuustilanteessa. 
 

Sisällöt: 

• hätäilmoituksen teko 
• puhallus- ja painantaelvytys 
• suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen 
• sokin hoito 
• murtumien ensiapu 
• onnettomuustilanteessa toimimisen harjoittelu. 
 

7. Liikenneturva- jakso 

Tavoitteet: 

• turvallinen liikenteessä liikkuminen 
• eri kulkuneuvojen kuljettamiseen vaadittavat suoritukset ja luvat. 
 

Sisällöt: 

• kävelijän, skeittailijan, rullaluistelijan, polkupyöräilijän, kevytmoottoripyörän kuljettajan, 
mopoilijan, moottoripyöräilijän ja autoilijan perusliikennesäännöt  

• eri kulkuneuvojen kuljettamisen ikärajat ja vaatimukset 
• liikenneturvan lisääminen.  
 

8. luokka 

1. Minullako murrosikä? 

Tavoitteet: 

• oppilas oppii valmiuksia kohdata itsessään tapahtuvia murrosiän psyykkisiä ja fyysisiä 
• muutoksia. 
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Sisältö: 

• Mitä murrosikä on ja keitä se koskee. 
• Nuoren kasvu muutokset murrosiässä. 
• Psyykkiset muutokset. 
• Fyysiset muutokset. 
• Sosiaaliset suhteet kuten perhe ja ystävät. 
• Pukeutumisen viestit. 
 

2. Seksuaalisuus – jakso 

Tavoitteet: 

• Oppilas ymmärtää erilaisten ihmissuhteiden tasot ja syvyydet. 
• Oppilas tietää murrosikään kuuluvat muutokset fyysisessä kasvussa ja niiden vaikutuksen 
• psyykkisellä alueella. 
• Oppilas ymmärtää seksuaalisen käyttäytymisen eri tasot. 
• Oppilas osaa käyttäytymisellään kunnioittaa itseään ja toista ihmistä. 
• Oppilas ymmärtää abortin lopullisuuden. 
• Oppilas tietää erilaisista seksuaalisista suuntauksista. 
• Oppilas tietää erityisesti nuoria koskevat seksuaalilainsäädännön sisällöt. 
 

Sisältö: 

• Seurustelu: ihastuminen, rakastuminen, rakkaus ja näiden tunteiden ilmaiseminen eri 
• tasoilla 
• Kuukautiset, siemensyöksy, hygienia, kehon muutokset murrosiässä 
• Vastuullinen seksuaalinen käyttäytyminen 
• Sukupuolitaudit ja niiden leviäminen 
• Ehkäisymenetelmät ja niiden merkitys 
• Abortti 
• Nuorten seksuaalilainsäädäntö 
 Seksuaaliset erilaisuudet. 
 

3. Ruoka ja minä 

Tavoitteet 

• Oppilas ymmärtää monipuolisen ravinnon merkityksen terveydelleen. 
• Oppilas oppii käsittelemään kriittisesti median luomia mielikuvia. 
• Oppilas tietää erilaisten syömishäiriöiden terveydelliset vaarat. 
• Oppilas tietää liikunnan asettamat vaatimukset monipuoliselle ravitsemukselle. 
• Oppilas tietää liikunnan merkityksen energiankulutuksessa. 
 

Sisältö: 

• Ravitsemussuositukset 
• Eri ravintoaineet ja niiden merkitys terveydelle 
• Syömishäiriöt 
• Median kriittinen lukutaito 
• Ruuan energia- ja ravintosisältö sekä liikunta. 
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4. Liikunta ja sen terveysvaikutukset 

Tavoitteet: 

• Oppilas tietää liikunnan terveysvaikutukset kehoonsa. 
• Oppilas tietää liikunnan myönteiset vaikutukset elämän hallintaan. 
• Oppilas osaa sisällyttää liikunnan arkipäivän elämäänsä. 

 
Sisältö: 

• Liikunnan vaikutukset elimistöön ja psyykkeen sekä ruokavalioon 
• Ryhti ja lihastasapaino 
• Luuliikunta 
• Oman kunnon seuranta 
• Henkilökohtainen kunto-ohjelma. 

 
5. Mielenterveys 

Tavoitteet: 

• Oppilas tietää keinoja kohdata erilaisia tunteita ja käsitellä niitä. 
• Oppilas oppii toimimaan ryhmässä. 
• Oppilas oppii tekemään itsenäisiä ratkaisuja. 
• Oppilas oppii suojautuman väkivallalta 

 
Sisältö: 

• Mielialanvaihtelut 
• Pettymysten kestäminen ja onnellisuuden käsite 
• Masennus 
• Ryhmäpaineen kestäminen 
• Erilaisten tunteiden kohtaaminen 
• Yksinäisyys 
• Stressi 
• Fyysinen ja psyykkinen väkivalta ja perheväkivalta. 
 

6. Päihde- ja vaikuteaineet 

Tavoitteet: 

• Oppilas oppii keinoja kieltäytyä päihteiden käytöstä. 
• Oppilas oppii harkitsemaan vapaa-ajan vietto tapojaan. 
• Oppilas ymmärtää päihteiden käyttöön liittyvät riskit 
• Oppilas tietää päihteiden vaikutukset elimistön toimintaan. 
• Oppilas ymmärtää laillisen ja laittoman päihteiden käytön eron. 
 

Sisältö: 

• Päihteetön vapaa-ajan vietto 
• Ryhmäpaineen kestäminen 
• Päihteiden käytön tuomat riskit 
• Päihteiden vaikutukset elimistössä 
• Päihteiden käyttöön liittyvä rikollisuus ja nuoria koskeva lainsäädäntö 
• Alkoholin suurkulutuksen rajat ja sen aiheuttamat ongelmat ja terveyshaitat 
• Alkoholin sopiva käyttö esimerkiksi perhejuhlat 
• Huumeet ja niiden vaarat. 
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7. Suomalaisten yleisimmät sairaudet 

Tavoitteet: 

• Oppilas saa tietoa suomalaisten yleisimmistä sairauksista ja niiden syistä 
• Oppilas oppii tunnistamaan varsinaisen sairauden oireet väsymyksestä ja    
      kyllästymisestä 

• Oppilas saa tietoa nuorten perussairauksien hoidosta 
• Oppilas saa tietoa Suomen terveydenhuollon palveluista 
• Ensiavun kertaus ja täydennys 7. luokan kurssin lisäksi. 
 
Sisällöt: 

• Suomalaisten kansansairaudet kuten sydän- ja verisuonisairaudet 
• Päänsärky, niska- ja hartiakivut, vatsakipu, nuha ja kurkkukipu 
• Vähäisen nukkumisen ja liikunnan sekä puutteellisen ruokavalion seuraukset 
• Suomen terveydenhuollon nuorille tarjoamat palvelut 
• Tampereen kaupungin nuorille tarjoamat terveydenhoidon palvelut 
• Ensiaputaitojen kertaus ja täydennys esimerkiksi hätäensiapu, haavojen hoito, palovamma 
• Lääkkeiden oikea käyttö. 

 
 9. Ympäristö ja terveys 

Tavoitteet: 

• Oppilas ymmärtää ympäristön monipuolisen vaikutuksen terveyteen. 
 

Sisältö: 

• Puhdas ilma, vesi, maaperä ja melun haitat. 
 

10. Median kriittinen lukutaito 

Tavoitteet: 

• Oppilas oppii erottamaan median luomien idolien elämän ja oman elämänsä toisistaan. 
• Oppilas ymmärtää sanattomien viestien merkityksen. 
• Oppilas oppii itsenäisten valintojen tekemisen taitoja. 
 

Sisältö: 

• Median luomien nuorten idolien tapojen ja tottumusten kriittinen arviointi 
• Ihmisen esineellistäminen mediassa 
• Itsensä suojelu median kritiikittömältä tarjonnalta. 
 

11. Nuoret ja lainsäädäntö 

Tavoitteet: 

• Oppilas oppii nuoria koskevat Suomen lainsäädännön keskeiset asiat: oikeudet ja 
      velvollisuudet erityisesti seksuaalirikoslain, päihde- ja vaikuteainelain sekä omaisuuden 
      anastuslain ja väkivaltarikoslakien osalta. 
• Oppilas oppi liikennesääntöjen perusteet. 
• Oppilas ymmärtää suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevat yksilön velvollisuudet ja 
      vastuun yhteisössä. 
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Sisältö: 

• Nuoret ja seksuaalilainsäädäntö 
• Nuoret ja vaikuteaine sekä päihderikoslait 
• Nuorten vastuukysymykset rikoksissa 
• Yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössä 
• Nuorten oikeudet 
• Yleinen järjestyslaki 
• Lainsäädäntö koskien nuoren omaa rahan käyttöä esimerkiksi matkapuhelin. 
 

OPPIMISEN TUKI 

Toteutamme oppimisen kolmiportaista tukijärjestelmää koulumme käytänteitä noudattaen 
seuraavasti.  
 

Yleisen tuen käytänteitä 

• Kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa; koulunkäynnin tavoitteet, oppilaan 
oppimiseen liittyvät vahvuudet ja kehityshaasteet 

• Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun 
• Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri 
• Tunnin/päivän ohjelma ja tavoitteet käydään läpi oppilaiden kanssa 
• Havainto- ja apumateriaalien käyttö 
• Mallintaminen ja konkretisointi 
• Toimintaohjeiden yksinkertaistaminen, tehtävien pilkkominen 
• Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen 
• Tehtävien eriyttäminen 
• Kotitehtävien eriyttäminen 
• Läksyjen merkitseminen taululle 
• Läksyjen teon tuki koulussa, läksyparkki 
• Säännöllinen palaute ja kannustaminen 
• Toisen oppilaan tai tukioppilaan tuki 
• Lisäajan käyttö kokeissa 
• Kokeiden suorittaminen erillisessä tilassa 
• Suullisten kokeiden käyttö 
• Tukiopetus 
• Samanaikaisopetus, yhteisopettajuus 
• Osa-aikainen erityisopetus 
• Joustavat ryhmittelyt 
• Koulunkäyntiavustajan tuki 
• Oppimissuunnitelman käyttö 
• Wilman johdonmukainen käyttö ja oppilaan osallisuus omiin asioihin 
• Huoltajapalaveri, jossa on sovittu tavoitteet ja toimenpiteet 
• Keskustelut toisten opettajien kanssa 
• Keskustelut erityisopettajan kanssa 
• Oppilaan tilanteen selvittely oppilashuoltoryhmässä. 
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Tehostetun tuen käytänteitä 

Kun yleinen tuki ei riitä, suunnitellaan yksittäiselle oppilaalle tehostetun tuen kokonaisuus, jossa 
käytetään edellä mainittuja yleisen tuen muotoja. Tällöin yhteistyö kodin sekä oppilashuollon 
kanssa lisääntyy. Tällöin laaditaan oppimissuunnitelma, jonka laativat luokanohjaaja ja 
aineenopettajat yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa laatimiseen osallistuvat myös 
muut asiantuntijat, ja erityisopettajaa voidaan konsultoida. 

Erityisen tuen käytänteitä 

Oppilas, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämisen 
suunnitelma (HOJKS) oman oppiaineen osalta. HOJKS laaditaan yhteistyössä erityisopettajan, 
oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.  
 

ARVIOINTI 

• Terveystiedon kurssien arvioinnissa otetaan huomioon tasapuolisesti mahdollinen 
kurssiportfolio, 

• Aktiivinen tuntityöskentely ja kirjalliset kokeet.  Kurssin loppuarvioinnin tekevät sitä opettaneet 
opettajat yhdessä. Oppilaalle annetaan 7. ja 8. luokan todistuksiin kumpaankin yksi 
terveystiedon arvosana. Päättöarviointi tapahtuu 7. ja 8. luokkien arvosanojen keskiarvon 
perusteella.  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

Oppilas 

• tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä 
terveyden näkökulmasta 

• osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä 
terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan 
terveysvaikutukset 

• osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja yhteisön ominaispiirteitä ja antaa esimerkkejä 
keskeisistä vuorovaikutustaidoista 
tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään ja osaa perustella arkielämän terveyttä 
edistäviä valintoja 

• tietää seksuaaliterveyden perusteita, raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä ja 
osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 

• osaa kuvata päihde- ja vaikuteaineiden, kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja 
liuottimien, käyttöön liittyviä terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa 
esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä 

• osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä 
keinoista omassa lähiympäristössään 

• tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan erilaisia piirteitä ja osaa antaa esimerkkejä 
kiusaamistilanteiden rakentavasta ratkaisemisesta 

• osaa nimetä tavallisimmat kansantaudit ja niiden ehkäisyn pääpiirteissään sekä nuorten 
yleisimmät sairaudet 

• tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet ja osaa kuvata, miten erilaisissa vaara- ja 
onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua 

• osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia 
koskevaa lainsäädäntöä 

• osaa pohtia median luoman ihmiskuvan todellisuutta 
• osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia tunteita, kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, 

millaista on hyvä ja rakentava käytös eri tilanteissa 
• tietää oman koulun ja kunnan keskeiset terveys- ja hyvinvointipalvelut ja osaa hakeutua 

niihin. 
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Aihekokonaisuudet 

• Aihekokonaisuuksista Ihmisenä kasvaminen niveltyy terveystiedon tavoitteisiin ja sisältöihin 
suurimmalla osalla oppitunneista. Itsetuntemus ja kasvu ja kehitys ja seksuaalisuus –
jaksoissa oppilas oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan 
sekä tunnistamaan tunteitaan. 

• Kulttuuri-identiteetti-aihekokonaisuus tulee esille toisten huomioonottamisen ja erilaisuuden 
pohdinnassa. 

• Viestintä ja medianlukutaito -aihekokonaisuus tulee esille oppitunneilla lukuisina oppilaiden 
välisinä vuorovaikutusharjoitteina. Oppilaat harjoittavat myös kykyään arvioida, vertailla ja 
valikoida tietoa ja mainontaa.                                                                                                         
Turvallisuus ja liikenne- aihekokonaisuus tulee esille väkivallattoman viestinnän, 
liikenneturvallisuuden, ensiavun ja päihdejaksojen sisällöissä. 

 

Kurssien toteutus 
 

Kukin kurssi opiskellaan kahden eri jakson aikana seuraavin sisällöin: 

7. luokka ensimmäinen osa: 

• Mitä terveystieto ja terveys ovat 
• Itsetunto: mitä se on, vahvistustapoja, missä olen hyvä, tunteiden tunnistusta ja ilmaisua, 

vihan hallitseminen 
• Hyvä käyttäytyminen tilanteen vaatimalla tavalla; huono käytös ja sen seuraukset 
• Ihmisen elämänkaari: eri ikäryhmien tunnuspiirteitä 
• Murrosiän muutoksia ja siihen liittyen itsensä hoitaminen ja hyväksyminen 
• Seksuaalisuus: murrosiän fyysiset muutokset, oman kehon ja minän arvostus, eka kerta, 

nuorten ehkäisymenetelmiä 
• Median lukutaito. 

 

7. luokka toinen osa: 

• Itsetunto: kuuntelun taito, riitelyn taito, taito ottaa vastaan toisen arvostelua, ystävyys ja 
luottamus Näistä saadaan vuorovaikutustaidot 1. osiossa opiskeltujen itsetuntoasioiden 
kanssa. 

• Terveys: miten hoidan itseäni? 
1. Ravinto:  ateriarytmi (ei ruokapyramidia)  terveellisen ja epäterveellisen ruuan  
    erottaminen ja nuorten tarvitsema energiamäärä                                                    
2. Liikunta: liikunnan vaikutukset kehoon ja mieleen, erilaiset liikuntamuodot 
3. Uni: unen merkitys kehon ja mielen hyvinvoinnille, unettomuus, rentoutumisohjeita ja  
    harjoituksia 

• Tupakan haitat (tässä painotus) 
• Alkoholin haittoja ( tätä vähemmän) 
• Liikenneturva 
• Hätäensiapu ja ensiavun perusteita ja tapaturmien ensiapu. 
 

8. luokka ensimmäinen osa: 

Omat valinnat ja niihin vaikuttavat tekijät 

Terveellinen ravinto: ravintopyramidi, rasvat, hiilihydraatit, valkuaisaineet, vitamiinit, suolankäyttö, 
terveyttä ylläpitävä syöminen, painoa lisäävä syöminen 

Syömishäiriöt, painonhallinta, 

Diabetes 
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Liikunnan hyödyt, kuntoliikunnan resepti: lihasvoiman, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittäminen, 
ryhti, liikuntavammojen hoito 

Uni-, liikunta ja ruokapäiväkirjojen pitäminen 

Stressin syyt ja seuraukset sekä hoito 

Mielenterveys 

Väkivallan armoilla 

Ensiaputaitojen kertaus ja tarkennus, kodin lääkekaappi. 
  

8. luokka toinen osa: 

• Seksuaalisuus: seurustelu, seksuaalisuus voimavarana, seksi ja seksuaalisuus käsitteet, 
sukupuolitaudit, ehkäisy 

• Alkoholi ja huumeet sekä niihin liittyvä lainsäädäntö 
• Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet 
• Nuorten tavallisimmat sairaudet ja niiden syyt ja hoito 
• Suomen ja oman kunnan terveydenhoitopalvelujen tarjonta ja käyttö 
• Matkustaminen ja terveys 
• Lait ja nuoriso 

 
Riippuen kurssin tuntien jaottelusta eri opettajille eli esim. 3h vai 4h /viikko opetusta, sopivat 
opettajat aiheidensiirrosta/luokka-aste. Esimerkiksi jo 7. luokalla on aloitus osiossa 3h/viikko voisi 
Hyvä käytös asiat siirtää 2. osioon. 
 

7.11 Uskonto      

7.11.1  Evankelisluterilainen uskonto 
 
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan 
oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa 
käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa 
korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja 
katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. 
 
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista 
hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa 
valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä.  
 
Opetuksen tavoitteena on  

- perehdyttää omaan uskontoon   
- perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen  
- tutustuttaa muihin uskontoihin  
- auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä  
- kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas 
monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun 
kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä 
hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen 
yleissivistys. 
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VUOSILUOKAT 1 – 5 
 
 
1. luokka 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas 
- oppii luottamusta elämään ja itseensä 
- oppii jakamaan omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä tekemään kysymyksiä       
  pelottomassa ilmapiirissä 
- pohtii lähimmäisenrakkauteen liittyviä kysymyksiä 
- tutustuu Raamattuun, erityisesti Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 
- tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaa 
 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Luottamus ja turvallisuus 
 
- oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä 
  asioita, keskitytään oppilaille läheisten asioiden ja ihmissuhteiden tarkasteluun 
- pyritään siihen, että elämästä kodissa, toveripiirissä ja koulussa opittaisiin löytämään  
  iloisia ja turvallisia asioita 
- Jumala Isänä ja Luojana, Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta, 
  rukous turvallisuutta ja yhteyttä luovana asiana 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
 
- minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä; kodin kristilliset tavat ja juhlat 
- toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus 
- teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
- suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, 
   jotka liittyvät oppilaiden elämään 
- autetaan oppilasta ymmärtämään, että elämä on hyvän Jumalan lahja meille ja että  
  Jumala on meidän turvallinen Taivaallinen Isämme. 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
 
- tutustutaan Raamattuun pyhänä kirjana ja muutamiin sen kertomuksiin 
  esim. kirkkovuoden sisältöjen mukaisesti. 
- Jeesuksen elämä ja opetukset 
- esitellään uskonnon opetuksen päähenkilö oppilaille, pyritään siihen, että oppilaat  
  ymmärtäisivät Jeesuksen Vapahtajana ja  turvallisena ystävänä   
- tutustutaan Jeesuksen lapsuuteen ja toimintaan aikuisena 
 
Eettisyyteen kasvaminen 

- oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä aiheita: oikea ja väärä, omatunto 
- ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 
- pohditaan kultaisen säännön periaatetta oppilaiden elämässä (Matt. 7:12). 
- yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 
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Luterilaisen kirkon elämä 
 
- seurakunta oppilaan elämässä; tutustutaan kotiseurakuntaan ja sen tarjoamiin  
  mahdollisuuksiin osallistua seurakunnan toimintaan. 
- kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja 
- seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset 
  sekä toiminta seurakunnan jäsenenä 
- virsiä ja hengellisiä lauluja   
 
 
2. luokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 
- oppii luottamusta elämään ja itseensä 
- tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 
- ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden 
- tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
- oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Luottamus ja turvallisuus 
 
- oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä 
  asioita; pohditaan elämää Jumalan lahjana ja sen päättymistä maan päällä, käsitellään    
  Raamatun opetusta Taivaasta ja ikuisesta elämästä 
- Jumala Isänä ja Luojana sekä Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
 
- perheen ja suvun arvoja ja perinteitä 
- toisen ihmisen kunnioitus, valintojen tekeminen  ja vastuullisuus; 
  rakennetaan kristillistä käsitystä ihmisestä sekä hänen suhteestaan toisiin  
  ihmisiin ja luontoon 
- teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
- suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin,  
  jotka liittyvät lasten elämään 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
 
- tutustutaan Raamattuun, kristillisen opin perustaan ja sen kahteen osaan, Vanhaan  
  testamenttiin ja Uuteen testamenttiin 
- vanhasta testamentista käsitellään eräitä esimerkkejä, kuten luominen  ja Nooa. Uudesta  
  testamentista käsitellään Jeesuksen elämää ja hänen opetuksiaan 
 
Eettisyyteen kasvaminen 
 
- ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 
- käsitellään alustavasti hyvyyden ja pahuuden todellisuutta oppilaiden maailmassa  
  ja heidän kokemanaan 
- yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 
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Luterilaisen kirkon elämä 
 
- seurakunta oppilaan elämässä 
- kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja 
- seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset,  
  lähetystyö sekä toiminta seurakunnan jäsenenä  
- kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, virsiä ja muita hengellisiä 
  lauluja 
 
 
3. luokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 
- oppii rohkeasti kohtaamaan tulevaisuuden 
- oppii näkemään Jumalan vaikutuksen maailmassa 
- tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin 
- oppii eettisten asioiden pohdintaa ja omien tunteiden jakamista 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Luottamus ja turvallisuus 
 
- oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä 
  asioita 
- yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 
- opetellaan Herran siunaus, joka pyritään myös oppimaan ulkoa; opitaan ymmärtämään  
  sen sanomaa ja siunauksen merkitystä meidän omassa elämässämme 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
 
- minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä 
- toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus, 
- ihmisten yksilöllisyys ja erilaisuus, mm. etnisyys, vammaisuus 
- teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
 
- luominen ja patriarkkakertomukset sekä joitakin Vanhan testamentin  keskeisiä  
  henkilöhahmoja, esim. Joosef. Samuel, Daavid ja Salomo. 
- matka Egyptistä Luvattuun maahan 
- psalmit 
 
Eettisyyteen kasvaminen 
 
- tutustutaan kymmeneen käskyyn ja nähdään ne elämää suojelevana  Jumalan lakina  
  meidän omassa maailmassamme, käskyt pyritään opettelemaan ulkoa. 
- yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 
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4. luokka 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 
- oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden,  
  ymmärtämään  pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon omassa ja muiden  
  elämässä 
- tutustutaan Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin 
- tutustutaan kirkkovuoden juhlapyhiin 
- oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä  
  kristillisen etiikan soveltamista 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Luottamus ja turvallisuus 
 
- Jumala Isänä ja Luojana, Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta 
- opitaan ymmärtämään Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous, joka  
  pyritään opettelemaan ulkoa, keskustellaan oman rukouselämän tarjoamista  
  mahdollisuuksista 
 
Arvokas ja ainutlaatuinen elämä 
 
- toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, ihmisten yksilöllisyys ja erilaisuus (syventyen) 
- valintojen tekeminen ja vastuullisuus 
- teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia, Jeesuksen suhtautuminen sairaisiin, köyhiin  
  ja eri rotuisiin ihmisiin 
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
 
- Jeesuksen elämäkerta; annetaan Jeesuksen elämästä, toiminnasta ja opetuksista  
  yhtenäinen kuva, joka   perustuu Uuden testamentin teksteihin 
 
Eettisyyteen kasvaminen 
 
- ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta 
- yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus 
- rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:34-40), soveltaminen ja merkitys  ihmisten välisissä  
  suhteissa 
 
Luterilaisen kirkon elämä 
 
- kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja  niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja 
- kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä, virsiä ja muita hengellisiä lauluja 
- tutustutaan omaan seurakuntaan, sen toimintaan ja sen tarjoamiin  
  osallistumismahdollisuuksiin 
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5. luokka 
 
Tavoitteet 
 
- oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden,  

ymmärtämään  pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon omassa ja muiden  
elämässä 

- oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren 
- tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 
- tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 

katsomuksiin 
- oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä 

kristillisen etiikan soveltamista. 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Luottamus ja turvallisuus 
 
- pohditaan turvallisuutta ja oman elämän valintoja eettiseltä ja hengelliseltä pohjalta 
- pohditaan vastuullisuutta ja valintojen  seurauksia nuoren elämässä, 
  esim. auttaminen, kriisiapu, avustusjärjestöt, vastuullinen luonto-suhde 
- teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia  
 
Raamatun kertomuksia ja opetuksia 
- syvennellään Jeesuksen opetuksia ja pyritään soveltamaan niitä oman elämän  
  tilanteisiin ja arvoihin  
- tutustutaan  joihinkin Jeesuksen  Vuorisaarnan (Matt. 5-6) opetuksiin. Todetaan,  
  kuinka Vuorisaarnan ohjeita seurataan myös kirkon ulkopuolella ja kuinka 
  ei-kristityt voivat usein olla näiden ihanteiden noudattamisessa kristitylle esikuvana  
  (esim. Gandhi). Vuorisaarnan opettamisen yhteydessä kiinnitetään erityisesti huomiota  
  kristilliseen rauhankasvatukseen. 
 

Luterilaisen kirkon elämä 
 
- luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta 
- seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset,  
  diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä  
- kristilliset symbolit kirkossa ja arjen keskellä, kirkkotaide sekä virret ja muut  
  hengelliset laulut 
 
Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma  
 
- esitellään kristillisiä kirkkokuntia, opetellaan lisää yleiskirkollista käsitteistöä, kuten kirkko, 

seurakunta, pappi, piispa, patriarkka, paavi 
- tarkastellaan kristillistä symboliikkaa 
- oppilaiden kohtaamat muut uskonnot Suomessa ja maailmalla 
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä 
 
 
Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta 
kirkosta ja osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen 
 
Oppilas 
- tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 
- tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa 

seurakunnan 
- tietää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja 

tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä 
 
Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä 
 
Oppilas 
- ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta 
- tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia 
- näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
 
Oppilas 
- hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta 
- tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon 

omassa elämässään 
 

 
 
VUOSILUOKAT  6 - 9 
 
 
6. luokka 
 
Tavoitteet 
- ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja  
  yhteisön elämässä 
- perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 
- perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen  
  ja yhteiskunnan elämässä 
- perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 
- tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään osaa kunnioittaa eri tavoin  
  uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta  
- elämän merkitys ja rajallisuus 
- uskon ja tiedon suhde 
 
Maailman uskonnot 
keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän 
pääpiirteet 
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Raamattu  
- Raamatun synnyn pääpiirteet, Raamatun tulkinta ja käyttö 
- Uusi testamentti: Jeesuksen opetuksia, kristillisen kirkon synty, alkuvaiheet ja  
   leviäminen Rooman valtakunnassa  
 
Kirkko 
- keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä 
- kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia  
 
Suomalainen katsomusperinne 
- luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne  
 
Ihminen eettisenä olentona 
- eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen 
- kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
- ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana 
- kristillisen etiikan peruspainotukset, kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna 
  ja vertaukset 
 
 
7. luokka 
 

Tavoitteet 

Oppilas 

- tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 
- ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä  
  ihmisen ja yhteisön elämässä 
- tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin 
- osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
 

Sisältö 

- keskeisten maailmanuskontojen kannatus, syntyhistoria ja perususkomukset 
- uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin 
 

Aihekokonaisuudet   

Ihmisenä kasvaminen 

- erityisenä tavoitteena on saada oppilas arvostamaan itseään oppijana ja ymmärtämään  
Oman toimintansa merkityksenluokkayhteisössä 

 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

- hahmottaa kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen yksilölle 
- tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja oppii  toimimaan  
  monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä  yhteistyössä 
- suvaitsevaisuus 
- uskonnollisen tapakulttuurin tunteminen. 
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Arviointi 

Oppilaan arviointi on monipuolista. Se perustuu sekä oppilaan itsearviointiin että opettajan  
arviointiin. Oppilas ja opettaja arvioivat oppilaan tuntityöskentelyä, suullisia esityksiä sekä 
kirjallisia töitä. Oppilaan itsearviointia kehitetään suhteuttamalla oppilaan ja opettajan 
arviointia toisiinsa.  

Arviointikriteerit arvosanalle 8 

Oppilas 

- ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 
luonnetta 
- tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa 
- tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 
- arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
- hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 
 
8. luokka 
 

Tavoitteet 

Oppilas 

- ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja  
  yhteisön elämässä 
- perehtyy kristinuskoon sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä 
- perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 
- osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
 

Keskeiset sisällöt 

- keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä 
- kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet 
- ekumenia 
- kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään 
- kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen 
usko, kristilliset symbolit 
- vieraillaan luterilaisessa, ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa sekä 
helluntaiseurakunnassa. 
 

Aihekokonaisuudet (VUOSILUOKKA 8) 

Ihmisenä kasvaminen 

- oppilas kehittää itseään oppijana käyttäessään erilaisia tietolähteitä kriittisesti 
- opiskelutaitoja kehitetään työskentelemällä pitkäjänteisesti laajojen  
  aiheiden parissa. 
 
Viestintä ja mediataito 
- oppilas käyttää viestinnän ja median välineitä 
- oppilasta ohjataan lähdekritiikkiin ja kriittisyyteen mediaa kohtaan  
  sekä tunnistamaan eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä. 



 250 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

- oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja  
  monimuotoisuutta sekä sen kehittymistä 
- oppilas tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja oppii  
  toimimaan monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä  
  yhteistyössä 
- tapakulttuurin tunteminen. 

 

Arviointi 

Oppilaan arviointi on monipuolista. Se perustuu sekä oppilaan itsearviointiin että opettajan  
arviointiin. Oppilas ja opettaja arvioivat oppilaan tuntityöskentelyä, suullisia esityksiä sekä 
kirjallisia töitä. Oppilaan itsearviointia kehitetään suhteuttamalla oppilaan ja opettajan 
arviointia toisiinsa.  

 
Arviointikriteerit arvosanalle 8 

Oppilas 

- tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen  
  muotoutumisen keskeiset vaiheet 
- ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen 
- ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä 
- ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja  
  käyttäytymisen luonnetta 
- arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
- hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä. 
 

9. luokka 
 

Tavoitteet 

Oppilas 

- perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 
- tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä  
  osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa 
- tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
 

Sisältö 

Raamattu 

- Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö 
- Raamatun kulttuurivaikutuksia 
- VT Israelin historian ja uskon ilmentäjänä 
- VT juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta 
- UT Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä  
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Ihminen eettisenä olentona 
 
- eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja  
  soveltaminen 
- kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen 
- ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana 
- kristillisen etiikan peruspainotukset, profeettojen julistus sekä Jeesuksen Vuorisaarna  
  ja vertaukset. 
 

Aihekokonaisuudet  (VUOSILUOKKA 9) 

Ihmisenä kasvaminen 

- oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
- oppilas pohtii oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista Suomessa ja muualla  
  maailmassa 
- oppilas kuuntelee ja kunnioittaa toisten näkemyksiä ryhmässä. 
 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

- oppilas tunnistaa erilaisia arvoja ja ymmärtää niiden yhteyden kulttuuriin 
- oppilas tiedostuu ihmisoikeuksista ja tutustuu pyrkimyksiin toteuttaa niitä. 
 

Viestintä ja mediataito 

- oppilas oppii mediakriittisyyttä ja tunnistaa eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä 
- oppilas ymmärtää median toimintatapoja ja vaikutuksia 
- oppilas pohtii tietoverkkojen käyttämiseen liittyviä eettisiä ongelmia. 
 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

- Oppilas tiedostaa ympäristöasenteitaan ja -arvojaan 
- Oppilas oppii tuntemaan vastuuta ympäristöstään ja elämäntavastaan. 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja 
evankelisluterilaisesta kirkosta 
 
Oppilas 
• tuntee Raamatun keskeisen sisällön 
• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen 
  keskeiset vaiheet 
• tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen 
  luterilaisuuden perusluonteen 
• ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä. 
 
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 
 
Oppilas 
• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 
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  luonnetta 
• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa 
• tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 
• arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
 
Oppilas 
• tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen 
• hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. 
 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
 
Oppilas 
• kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia. 

 

OPPIMISEN TUKI 

Uskonnon opetuksessa pyritään kaikilla vuosiluokilla mahdollisimman monipuolisiin yleisen 
tuen muotoihin. Oppilaat saavat tarvittaessa tukiopetusta ja heitä ohjataan läksyparkkiin 
tekemään unohtuneita läksyjä. Aineenopettajat tekevät yhteistyötä erityisopettajan ja 
avustajien kanssa ja erityisopettaja tai avustaja voi olla mukana oppitunnilla tai oppilas voi 
mennä osa-aikaisesti erityisopetukseen. Oppilaalle voidaan tilata myös uskonnon 
äänikirjoja tai hän voi käyttää tietokonetta muistiinpanojen, tehtävien ja kokeen 
tekemiseen. Kokeen voi tehdä myös suullisesti ja siihen saa lisäaikaa. Oppilaan paikkaa 
voidaan luokassa muuttaa keskittymisen helpottamiseksi ja luokassa on selkeät säännöt ja 
kannustava ilmapiiri. Tarvittaessa tehtäviä voidaan myös eriyttää. Oppilaan kanssa 
käydään tarvittaessa kahdenkeskisiä keskusteluja koulunkäynnin tavoitteista ja hänen 
oppimisensa vahvuuksista ja kehityshaasteista. Myös huoltajiin ollaan yhteydessä. 
Tarvittaessa aineenopettaja on yhteydessä oppilashuoltoryhmään. 

Uskonnon opetuksessa tehostettu tuki tarkoittaa joustavia opetusjärjestelyjä silloin kun 
yleinen tuki ei ole riittävää. Aineenopettaja tekee yhdessä luokanohjaajan kanssa 
oppilaasta pedagogisen arvion ja laatii hänelle oppimissuunnitelman.  Erityisen tuen 
tarpeesta laaditaan pedagoginen selvitys henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS). 
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7.11.2 Ortodoksinen uskonto 
 

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin 
vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle 
itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa 
pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. 

 

Vuosiluokat 1-5 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja 
kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja 
eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi. 

 

Vuosiluokat 6-9 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa 
oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta 
ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen 
rakentumista. 

 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Ortodoksinen uskonto oppiaineena toimii laaja-alaisena eheyttäjänä. Ihmisenä kasvaminen, 
kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta ovat ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman keskeisiä aihekokonaisuuksia 
kokonaisuudessaan. Muiden aihekokonaisuuksien osalta ortodoksinen uskonto tukee ja ottaa 
huomioon useita keskeisiä aihekokonaisuuksien sisältöjä ja tavoitteita. 

 

Vuosiluokka 1 

 
TAVOITTEET 

Oppilas 

• vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä 
• perehtyy ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan toimintaan 
• perehtyy liturgiseen elämään 
• tutustuu uskonopin peruskysymyksiin 
• perehtyy Raamatun kertomuksiin. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• Suurimmat kirkkovuoden juhlat 
• oppilaan oma suojeluspyhä 
• paaston keskeisiä piirteitä 
• joitakin kirkon suuria opettajia ja marttyyreja. 
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Kirkon jäsenenä 

• Ortodoksinen perinne perheessä ja koulussa 
• seurakunnan lapsityö 
• lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja. 

 

Raamattu pyhänä kirjana 

• Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous. 
 

Liturginen elämä 

• Jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus 
• kirkkomusiikkia 
• sakramentteja 
• ikoni kuvana ja pyhänä esineenä. 

 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• Ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena 
• kirkko ja seurakunta. 

 

 
ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

Oppilas 

• tuntee Raamatun kertomuksia 
• tunnistaa oman kirkon ja tuntee kirkkovuoden juhlia 
• tuntee ortodoksista perinnettä perheessä ja koulussa 
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään. 

 

Vuosiluokka 2 

 
TAVOITTEET 
 

Oppilas 

• vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä 
• perehtyy liturgiseen elämään ja ortodoksiseen kirkkovuoteen 
• tutustuu uskonopin peruskysymyksiin 
• perehtyy Raamatun kertomuksiin. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• Pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat 
• oman kirkon suojeluspyhä 
• paastot 
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja. 
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Kirkon jäsenenä 

• Ortodoksinen perinne kotipaikkakunnalla 
• oman seurakunnan jumalanpalvelukset 
• lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja. 

 

Raamattu pyhänä kirjana 

• Alkukertomukset ja patriarkkakertomukset 
• Egyptistä luvattuun maahan. 

 

Liturginen elämä 

• Liturgiajumalanpalvelus 
• kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana 
• Sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu ja ehtoollinen 
• kirkkomusiikkia, jumalanpalvelusveisuja. 

 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• Pyhän Kolminaisuuden persoonat ja niiden erityispiirteet 
• kymmenen käskyn etiikka. 

 

ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

 

Oppilas 

• tuntee pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat 
• tuntee ortodoksista kirkkovuotta, paaston merkityksen ja liturgista elämää 
• tuntee oman seurakuntansa sekä alustavasti lähiympäristönsä muita kirkkoja ja 

uskontoja 
• näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään 
• ottaa osaa eettiseen pohdintaa. 

 

Vuosiluokka 3 

 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja 
oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä 

• perehtyy liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja oman seurakunnan toimintaan. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• Pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat 
• paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset. 

 

Kirkon jäsenenä 

• Ortodoksinen perinne Suomessa 
• oman seurakunnan toimintamuodot 
• oppilaiden kohtaama uskonnollisuus Suomessa. 

 

Raamattu pyhänä kirjana 

• Evankeliumien kirjoittajat 
• ylösnousemus ja uusi elämä 
• Uuden testamentin ajanhistoriaa. 

 

Liturginen elämä 

• Sakramentteja ja katumus 
• kirkkomusiikki: tropareja ja muiden pyhien toimitusten veisuja. 

 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• Pelastus ja iankaikkinen elämä 
• kymmenen käskyn etiikka. 

 

 

ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

Oppilas 

• tunnistaa luomiskertomukset 
• osaa Siinailla annetun lain keskeisen sisällön 
• osaa käyttäytyä jumalapalveluksissa 
• tietää oman kirkkonsa ja seurakuntansa sekä tuntee sen papistoa 
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämäkysymyksiä. 

 

 
Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja 
oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• Pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat 
• paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset 
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja. 

 

Kirkon jäsenenä 

• Luostarien toiminta 
• oman seurakunnan toimintamuodot 
• oppilaiden kohtaama uskonnollisuus Suomessa. 

 

Raamattu pyhänä kirjana 

• Alkukertomukset ja patriarkkakertomukset 
• Egyptistä Luvattuun maahan 
• Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous 
• evankeliumien kirjoittajat 
• ylösnousemus ja uusi elämä 
• Uuden testamentin ajanhistoriaa. 

 

Liturginen elämä 

• Jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus 
• sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu, katumus ja ehtoollinen 
• kirkkomusiikki: tropareja, jumalanpalvelusveisuja ja muiden pyhien toimitusten veisuja 
• kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana 
• ikoni kuvana ja pyhänä esineenä. 

 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• Ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena 
• Pyhän Kolminaisuuden persoonat ja niiden erityispiirteet 
• pelastus ja iankaikkinen elämä 
• kirkko ja seurakunta 
• kymmenen käskyn etiikka. 

 

ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

Oppilas 

• tuntee Jeesuksen elämän ja opetusten pääpiirteet 
• tietää ylösnousemuksen merkityksen ihmisille 
• tuntee kirkon keskeiset sakramentit ja juhlaperinnettä 
• tuntee ortodoksisen kristillisyyden erityispiirteitä 
• kykenee eettiseen pohdintaan ja tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia 

tekijöitä. 
 



 258 

Vuosiluokka 5 

 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• perehtyy ortodoksiseen kirkkovuoteen ja pyhien ihmisten elämään 
• tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 

katsomuksiin. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset 

• Pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat 
• oman kirkon ja oppilaan oma suojeluspyhä 
• paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset 
• kirkon suuria opettajia ja marttyyreja. 

 

Kirkon jäsenenä 

• Ortodoksinen perinne maailmassa 
• kirkollisia järjestöjä 
• oppilaiden kohtaama uskonnollisuus maailmalla 
• juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä. 

 

Raamattu pyhänä kirjana 

• Alkukertomukset ja patriarkkakertomukset 
• Egyptistä Luvattuun maahan 
• Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous 
• evankeliumien kirjoittajat 
• ylösnousemus ja uusi elämä 
• Uuden testamentin ajanhistoriaa. 

 

Liturginen elämä 

• Jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus 
• sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu, katumus ja ehtoollinen 
• kirkkomusiikki: tropareja, jumalanpalvelusveisuja ja muiden pyhien toimitusten veisuja 
• kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana 
• ikoni kuvana ja pyhänä esineenä. 

 

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen 

• Ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena 
• Pyhän Kolminaisuuden persoonat ja niiden erityispiirteet 
• pelastus ja iankaikkinen elämä 
• kirkko ja seurakunta 
• kymmenen käskyn etiikka. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

  

Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta 

Oppilas 

• tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää 
• tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä 

kykenee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään 
• tuntee ortodoksista ihmisnäkemystäsekä ortodoksisen kristillisyyden muita 

peruskäsit-teitä ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään. 
 

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 

Oppilas 

• tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen 
• tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn 
• osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästään nousevia eettisiä 

kysymyksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa elämässään. 
 

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 

Oppilas 

• tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä 
• tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää 
• pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi 
• kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään. 

 

Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja 

Oppilas 

• tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä 
• tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan 
• tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa 
• tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä. 

 

 
Vuosiluokka 6 
 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta 
elämässä 

• perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana 
• perehtyy ortodoksiseen kirkkoon 
• perehtyy ortodoksiseen elämään. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Raamattu 

• Raamatun synty ja sisältö. 
 

Kirkkohistoria 

• Kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat. 
• Maailmanuskonnot 
• Uskonnollisen elämän pääpiirteet 
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön. 

 

Liturgiikka ja uskonoppi 

• Jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, paastoliturgia ja muita kirkollisia toimituksia. 
 

Etiikka 

• Ortodoksinen ihmiskäsitys. 
 

 
ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

Oppilas 

• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan 
ortodoksista kirkkovuotta 

• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen 
• on muodostanut itselleen yleiskuvan oman kirkon opista 
• tuntee kirkon sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja niiden merkityksen 
• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen 
• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen 
• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä sekä tunnistaa Raamatun 

kirjojen liturgisen merkityksen 
• tuntee Tampereen seurakuntaa ja sen toimintaa. 

 

Vuosiluokka 7 

 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää 
uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä 

• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 
• osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Raamattu 

• Raamattu pyhänä kirjana. 
 

Kirkkohistoria 

• kirkkokunnat sekä ekumenia 
• Suomen ortodoksisen kirkon historiaa. 

 

Maailmanuskonnot 

• Keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja perususkomukset. 
 

Liturgiikka ja uskonoppi 

• Sakramentit. 
 

Etiikka 

• Eettisten normien tunnistaminen. 
 

 
ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

Oppilas 

• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle 
• tunnistaa keskeiset maailmanuskonnot 
• ottaa huomioon eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 

 

Vuosiluokka 8 

 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan 
ja uskonkäsitykseen 

• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Raamattu 

• Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit. 
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Kirkkohistoria 

• Suomen ortodoksisen kirkon hallinto ja nykytilanne. 
 

Maailmanuskonnot 

• Uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin. 
 

Liturgiikka ja uskonoppi 

• Kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki. 
 

Etiikka 

• Eettisten periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen. 
 

 
ARVOSANAN HYVÄ ANTAMISEN PERUSTEET 

Oppilas 

• tietää kristillisen kirjon synnyn ja leviämisen sekä sen jakautumisen syyt 
• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa 
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen 
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa 
• tuntee ortodoksisia kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa 
• tuntee Tampereen seurakuntaa ja sen toimintaa. 

                     

 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 
 

Oppilas 

• vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta 
elämässä 

• perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan 
ja uskonkäsitykseen 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää 
uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä 

• perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana 
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa 

soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan 
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 
• osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 

Raamattu 

• Apostolien teot. 
 

Kirkkohistoria 

• Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys. 
 

Maailmanuskonnot 

• Keskeisten maailmanuskontoja 
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yhteisöön ja kulttuuriin. 

 

Liturgiikka ja uskonoppi 

• Uskonopin keskeiset kohdat. 
 

Etiikka 

• Vuorisaarnan etiikka. 
 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 
Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta 

Oppilas 

• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan 
ortodoksista kirkkovuotta 

• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen 
• on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista 
• tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen 
• tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä. 

 

Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön 

Oppilas 

• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen 
• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen 
• ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota 
• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen 

liturgisen käyttöyhteyden. 
 

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 

Oppilas 

• tietää kristillisenkirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt 
• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa 
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen 



 264 

• tuntee oman seurakunnan toimintaa 
• tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa 
• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa. 

 

Oppilas tuntee maailmanuskontoja 

Oppilas 

• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle 
• tunnistaa suuret maailmanuskonnot 
• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 

 

  
 
7.12 Elämänkatsomustieto     

 
Elämänkatsomustieto on oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin 
kuuluu filosofiaa ja sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa 
ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat 
merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja 
niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen 
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata 
aktiivisesti omaa elämäänsä. 

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi ja 
arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua 
täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia 
tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. 
Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-
arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.  

 
VUOSILUOKAT 1-5 
 
Elämänkatsomustiedon opetus tukee ja kannustaa oppilaan aktiivista elämänkatsomuksellisten 
kysymysten pohdintaa. Ihmissuhdetaidot harjaantuvat, ja oppilas tiedostaa kulttuurisen 
sidonnaisuutensa ja yhteisölliset velvoitteensa sekä mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiseen hyvään 
tai ottaa yhteistä vastuuta. Ihmisen ja luonnon suhde ja siihen liittyvät velvoitteet selkiytyvät. 
Elämänkatsomustiedon opetuksessa hyödynnetään muiden tiedonalojen lähestymistapoja ja 
ongelmakenttiä.  

Oppilas oppii arvostamaan muita ihmisiä ja kokee heidät merkityksellisinä yhteisön jäseninä. 
Oppilas tiedostaa maailman kiihtyvän muuttumisen vaativan tietämystä ja valmiutta sopeutua, 
mutta myös suhtautua kriittisesti ongelmakohtiin. Oppilas arvostaa korrekteja kanssakäymisen 
muotoja ja pyrkii toteuttamaan niitä omassa elämässään. Opetuksessa kunnioitetaan kotien 
arvolähtökohtia. 

Oppilas saa perustiedot elämänkatsomuksen rakentamisen ja maailmankuvan muodostamisen ja 
arvioinnin pohjaksi. Oppilas kykenee käyttämään oppiaineen keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää 
niiden sisällön. Oppilaan kasvu vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi alkaa. 
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Vuosiluokka 1 
 

TAVOITTEET 

Oppilas 

 saa tietoa erilaisista uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista näkökulmista ja 
pohtii omaa suhtautumistaan niihin 

 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppii 
hahmottamaan kokonaisuuksia ja kasvaa kohtaamaan epävarmuutta  

 kehittyy taidoissa ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
- perhe ja koulu sääntöineen 
- toisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa 
- toisen arvostaminen ja hänen lähtökohtiensa tiedostaminen. 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
- oma elämänhistoria ja elämänvaiheet 
- perhe, suku ja niihin kuuluminen 
- koulussa esiintyvät katsomukset 
- koulun traditiot 
- erilaisuus oikeutena 
- kodin juhlat. 

Yhteisö ja ihmisoikeudet 
- vastuullinen kansalainen 
- säännöt ohjaavat käyttäytymistä ja yhteistä hyvää 
- vastuu toisesta. 

Ihminen ja maailma 
- vastuu itsestä 
- luonto ja ihminen vuorovaikutussuhteessa 
- luonnon kauneus. 

 

 
Vuosiluokka 2 
 
TAVOITTEET 

Oppilas 

 saa tietoa erilaisista uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista näkökulmista ja pohtii 
omaa suhtautumistaan niihin 

 arvostaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta 
 



 266 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

- ystävänä oleminen 
- erilaiset ihmiset ja heidän elämäntapansa 
- vierauden ja erilaisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen. 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
- perheen arvostukset 
- erilaisia katsomuksia 
- erilaisia uskontoja Suomessa 
- juhlat ja juhlaperinne 
- erilaisia kulttuureita Suomessa. 

Yhteisö ja ihmisoikeudet 
- yksilön arvo 
- yhteinen hyvinvointi 
- yhteinen tulevaisuus 
- vastuu yhteisestä. 

Ihminen ja maailma 
- vastuu ympäristöstä 
- elävä ja eloton luonto 
- kestävän kehityksen edistäminen. 

 

3. luokka 

TAVOITTEET 

 saa tietoa erilaisista uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista näkökulmista ja pohtii 
omaa suhtautumistaan niihin 

 arvostaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

- oikea ja väärä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä 
- ystävyys ja sen merkitys ihmiselle 
- kanssaihmiset ja elämä heidän keskellään. 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
- Millainen olen? 
- Millainen olen toisten silmin? 
- Millaiseksi haluan tulla? 
- Mitä on elämänkatsomus? 
- Mitä on katsomuksen vapaus? 

Yhteisö ja ihmisoikeudet 
- lasten oikeudet / lapsi ja aikuinen 
- suvaitsevaisuus 
- omat viiteryhmät ja osallistuminen toimintaan 
- tulevaisuuden näkymiä. 
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Ihminen ja maailma 
- luonto virkistää 
- luonnon kiertokulku: syntymä, elämä, kuolema 
- ainutlaatuisuus, harvinaisuus ja uhanalaisuus luonnossa. 

 

4. luokka 

TAVOITTEET 

• arvostaa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta 
• kartuttaa kulttuurista yleissivistystään 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

• omat periaatteet eri tilanteissa ja yhteyksissä ja niiden perustelut 
• teon moraali ja oikeutus 
• ihmisen hyvyys ja hyvyyteen kasvaminen 
• hyvä elämä ja sen edellytykset. 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
• suomalaisuus 
• suomalaiset vähemmistöt 
• maailman kulttuurien monimuotoisuus ja rikkaus 
• erilaisia tapoja tulkita maailmaa 
• erilaisia elämän edellytyksiä. 

Yhteisö ja ihmisoikeudet 
• kultainen sääntö 
• ihmisoikeudet 
• tasa-arvo, rauha ja demokraattisuus 
• eettisten ongelmien ratkaiseminen 
• Kenelle kuuluu vastuu eri tilanteissa? 

Ihminen ja maailma 
• maailman syntyyn liittyviä käsityksiä 
• luonnon uhkat 
• luonnonvoimat ja ihminen. 

 
 

5. luokka 

TAVOITTEET 

Oppilas 

 kartuttaa kulttuurista yleissivistystään 
 pohtii hyvän elämän perusedellytyksiä 
 tiedostaa luonnon hyvinvoinnin olevan osan ihmisen hyvinvointia ja velvollisuutensa luontoa 

ja ympäristöä kohtaan 
 kehittyy taidoissa ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan 
 kyseenalaistaa oman toimintansa ja yhteisön toiminnan epäkohtia. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

• rikkaus ja köyhyys maailmassa ja ihmisen elämässä 
• uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapaus 
• arvot ja normit ohjaavat arkielämää 
• syrjintä. 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
• suomalainen kulttuuri ja siihen liittyvät perinteet eri elämänalueilla 
• erilaiset suomalaiset kulttuurisina vähemmistöinä 
• miten elämänkatsomus rakentuu? 
• maailman kulttuuriperintö ja sen merkitys tuleville sukupolville. 

Yhteisö ja ihmisoikeudet 
• tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus periaatteina elämässä 
• erilaiset yhteisöt ja niihin kuuluminen 
• tulevaisuuden maailma. 

Ihminen ja maailma 
• maa ja maailmankaikkeus tutkimisen kohteena 
• elämän synty ja kehitys 
• elämänsuojelu ja elämänkaari erilaisilla eliöillä 
• syntymä, elämä ja kuolema 
• kestävä kehitys. 

 

 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

Oppilas 

• kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista 
oikeutusta 

• ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita 
• kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy erilaisten 

toimintalähtökohtien olemassaolon 
• ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja. 

 

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 

Oppilas 

• tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä 
• osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmistö) 
• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella 
• pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään 
• osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta. 
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Yhteisö ja ihmisoikeudet 

Oppilas 

• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita 
• ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen 
• ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin. 

 

Ihminen ja maailma 

Oppilas 

• tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä 
• ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle 
• osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita. 

 

Arviointi vuosiluokilla 1-5 

Elämänkatsomuksellisia asioita, niiden hallintaa ja niissä kehittymistä on vaikea täsmällisesti 
arvioida. Arvioinnin kohteeksi voidaan ottaa tiedot ja taidot sekä konkreettiset tuotokset. Ajattelua 
ja argumentointia voidaan arvioida niiden perusteluista käsin. Aktiivisuus ja kiinnostus 
elämänkatsomustiedon sisältöalueita kohtaan on osa tavoitteiden mukaista etenemistä. Opetus 
rohkaisee ja kannustaa myös aktiivisuuteen oman elämän suuntaamisessa, ratkaisuissa ja 
valinnoissa kohti hyvää elämää ja eettisesti kestävää toimintaa. Elämänkatsomustiedon opetus on 
paljolti keskustelevaa ja pohtivaa ja myös mielipiteille perustuvaa, jolloin tarkka arviointi ei kaikilta 
osin välttämättä aina ole edes tarpeen.  

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO VUOSILUOKILLA 6-9 
 

Elämänkatsomustieto on monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin 
yhteiskunta- ja kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset 
ymmärretään tajunnallisina kulttuuriolentoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä 
kanssakäymisessään. Opetuksessa katsomuksia ja käytäntöjä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja 
kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten 
kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä. Elämänkatsomustiedon opetusta 
ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän 
elämän rakentajiksi.  

Elämänkatsomustieto tukee opetussuunnitelman perusteissa mainittua oppimiskäsitystä. Se pyrkii 
ohjaamaan oppilasta aktiiviseen, kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun sekä ongelmanratkaisuun. 

 

Sisällöistä muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät aineksia alla olevista aihepiireistä. 
Sisällöt voivat vaihdella vuosittain opetusryhmän koostumuksen mukaan ja 6. – 9. luokilla myös 
opetustavan mukaan. Myös aihekokonaisuudet huomioidaan vuosittaisia sisältöjä laadittaessa. 
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6. luokka 

TAVOITTEET 

Oppilas 

 tutustuu erilaisiin katsomuksiin ja niiden perusteluihin 

 arvioi lähiympäristönsä katsomuksia ja kulttuureita 

 oppii argumentoimaan ja puolustamaan näkemyksiään. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 

- kansalaisen käsite sekä kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet 
- yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen 
- päätöksenteko ja vaikuttaminen lähiyhteisössä ja kotikunnassa. 

 

Katsomusten maailma 

- erilaisia katsomuksia 
- yksilön katsomuksellinen vapaus 
- tiede maailman selittäjänä 
- ihmisen tietämisen ja selittämisen rajat. 

 

Kulttuuri 

- suvaitsevaisuus kaikkia kohtaan 
- suomalainen kulttuuri 
- luonnon ja kulttuurin rinnakkaiselo ja siihen liittyvät ongelmat. 

 

Etiikka ja hyvä elämä 

- kulttuurit kohtaavat Suomessa ja muualla 
- ihmisoikeudet ja niihin liittyvät velvollisuudet 
- moraalisesti kestävä asioiden ratkaiseminen ja ratkaisujen perusteleminen. 

 

Tulevaisuus 

- toimiminen kestävällä ja rakentavalla tavalla ihmisyhteisössä 
- luonnon tulevaisuudesta huolehtiminen 
- oma tulevaisuus. 

 

7. luokka 

TAVOITTEET 

Oppilas 

 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppii samalla hahmottamaan 
kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista 
itseään ja maailmankatsomustaan 

 hahmottaa arkipäivän tilanteiden eettiset ulottuvuudet 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Katsomusten maailma 

 Maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus syventäen 
 Oma elämänkatsomus. 

 
 Kulttuuri 

 Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen,  mystinen ja luonto-
keskeinen 

 Suvaitsevaisuus. 
 

Etiikka ja hyvä elämä 

 Nuoren moraalinen kasvu 
 Monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä syventäen. 

 
Tulevaisuus 

 Luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus 
 Minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi. 

 
 

8. luokka 

TAVOITTEET 

Oppilas 

 omaksuu ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppii kantamaan 
vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 

 Yhteiskuntateorian perusteet. 
-  
Katsomusten maailma 

 Uskonto ja uskonnottomuus. 

 
Kulttuuri 

 Kulttuurin tutkimus 
 Kulttuuri ja yhteisö 
 Suvaitsevaisuus. 

 
Etiikka ja hyvä elämä 

 Etiikan pääsuuntauksia ja peruskysymyksiä 
 Monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä. 
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9. luokka 

TAVOITTEET 

Oppilas 

 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppii tuntemaan eri 
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja 
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppii 
arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta 

 Politiikka, toimiminen kansalaisena 
 Kestävä kehitys. 

 
Katsomusten maailma 

 Tieto ja tutkimus. 

 
Kulttuuri 

 Suvaitsevaisuus. 

 
Etiikka ja hyvä elämä 

 Ihmisoikeusetiikka, ihmisoikeusrikokset kuten holokausti 

 ympäristöetiikka 
 Monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä.  

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 

 Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

 Oppilas 

• osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä 
• Tunnistaa etiikan perusnäkökulmia, kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon 

seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat. 
• kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen 

ratkaisun 
• kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta 

elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja 
kehittymättömämmän arvion välillä. 
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Itsetuntemus ja  kulttuuri-identiteetti 

Oppilas  

• tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja 
kehityskulkuja 

• kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin 
• ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron 
• osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista 

katsomuksista. 
 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 

Oppilas 

• tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron  
• hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön 
• pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden 
• tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä 
• tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja 

oikeusvaatimusten perusteita 
• tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä 

näkemyksiä tulevaisuudesta. 
 

Ihminen ja maailma  

Oppilas 

• ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita 
• tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia 
• osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön  
• ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.    
 

EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET ELÄMÄNKATSOMUSTIEDOSSA 
 
Elämänkatsomustieto oppiaineena toimii laaja-alaisena eheyttäjänä. Se kattaa kokonaan aihe-
kokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja Kansainvälisyys sekä Vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Muista aihekokonaisuuksista se 
kattaa seuraavat osat: 

 
Viestintä ja mediataito 

Mediaviestien muoto ja sisältö. Median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa sekä verkkoetiikka. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

Perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä 
työnjaosta. Erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa. Osallistuminen ja vaikut-
taminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman 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. 
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Ihminen ja teknologia 

Luonnontieteellisen tiedon, muiden tieteenalojen ja teknologian vuorovaikutus. Teknologiaan ja 
tietotekniikkaan, niiden kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja 
tasa-arvokysymykset. Tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 

 

OPPIMISEN TUKI 

Yleinen tuki 

Elämänkatsomustiedossa oppilas saa tarpeen mukaan yleistä tukea, esim. oppilaalla on 
mahdollisuus saada läksytukea, tukitunteja, mahdollisuuksien mukaan voidaan oppitunneilla 
käyttää toista aikuista opetuksen apuna. Oppitunneilla käytetään lisämateriaalia, työkirjoja ja 
eriyttäviä tehtäviä. Luokkatilojen järjestystä voidaan myös muokata vastaamaan oppilaiden erityisiä 
tarpeita. 

Läksyt merkitään tarpeen mukaan taululle. Koetilanteissa huomioidaan aina tuen tarve. Koe 
voidaan tehdä erillisessä tilassa ja tarpeen mukaan voidaan käyttää myös suullista koetta. 

Tarpeen mukaan oppilas voi olla osan aikaa intensiivisessä erityisopetuksessa. 

Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee elämänkatsomustiedossa säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja saa 
tehostettua tukea hänelle yksilöllisesti tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea 
käytetään silloin, kun yleinen tuki ei riitä. 

Tehostettu tuki suunnitellaan häntä varten omana kokonaisuutena yhteistyössä muiden 
oppiaineiden ja erityisopetuksen kanssa. Tehostettu tuki on pitkäjänteisempää ja vahvempaa kuin 
yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan tuen tarvitsijalle käyttää kaikkia perusopetuksen 
tukimuotoja, esim. läksyparkkia, historian opetuksen eriyttämistä ja erityisopetuksen 
intensiivijaksoja. Tärkeää on tehdä yhteistyötä erityisopettajan ja kodin kanssa.  
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7.13 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. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille aineksia rakentaa 
identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja 
aineellisen työn arvoa. 
 

VUOSILUOKKA 5 

Historian oppimisympäristöä laajennetaan myös koulun ulkopuolelle. Opiskelussa hyödynnetään 
edeltävien sukupolvien kokemuksia ja tietoja lähihistoriasta lähtien vanhemmista ja suvusta ja 
vierailemalla Tampereen kaupungin ja sen ympäristön historiallisissa kohteissa.   Historian 
opiskelussa käytettävien opiskelumenetelmien avulla oppilas saa valmiuksia eri tietolähteiden 
monipuoliseen käyttöön, kriittiseen ajatteluun ja tutkivaan oppimiseen. 
 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä 

  esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika 

• tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, 
joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyä 

• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa 

 

Keskeiset sisällöt 
 
Omat juuret ja historiallinen tieto 

• oman perheen ja kotiseudun historia 
• muisteluiden, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksen 

tulkitseminen 
 
Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit  

• kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen 
seurauksena  

• maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset 
ihmisen elämään 

 

Eurooppalaisen sivilisaation synty  

• antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri 
• antiikin heijastuminen tähän päivään 
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VUOSILUOKKA 6 
Opetuksessa korostetaan historian toiminallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä 
menneeseen. Oppilasta ohjataan ymmärtämään historiallisen tiedon luonne ja muutoksien 
taustalla vaikuttavat seikat. Aktiivisen oppimisen periaate on keskeistä oppilaan 
toiminnassa. 
 
TAVOITTEET 

Edellä esitettyjen tavoitteiden lisäksi oppilas oppii 

• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat 
 muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

• esittämään muutoksille syitä 
 

Keskeiset sisällöt  
 

Keskiaika  

• uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema  
• Suomen liittäminen osaksi Ruotsia 

 

Uuden ajan murros  

• eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden 
ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan 
avartuminen tieteessä  

 

Suomi Ruotsin valtakunnan osana 

• elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina 
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen 

 

Vapaudenaate voittaa alaa  

• Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset  
 

Lisäksi viidennellä tai kuudennella luokalla käsitellään yksi seuraavista teema-alueista 
esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka.  

• jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri  
(esim.  Egypti, Mesopotamia, Kiina tai Intia) 

• kulttuurin kehitys (esim. eri tyylisuunnat).  
• kaupankäynnin kehitys (esim. rahan kehitys) 
• liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys 
• väestössä tapahtuneet muutokset  

(esim. ihmisen elinikä, terveys, kuolema, ravinto). 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 

 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

Oppilas 

• osaa erottaa faktan mielipiteestä 

• osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan. 

 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

Oppilas 

• tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin (kronologia) ja pystyy nimeämään 
yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä 

• tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja ymmärtää, ettei muutos ole sama 
kuin edistys eikä muutos myöskään merkitse samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta 

• osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, miksi eri aikakausien ihmiset 
ajattelivat ja toimivat eri tavoin sekä tuntee syy- ja  seuraussuhteen merkityksen. 

 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

Oppilas 

• osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön 
joidenkin toimijoiden kannalta 

• tietää, että historialliset tapahtumat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin 
tapahtuu. 

 

VUOSILUOKKA 7 

 
Historiassa oppilas oppii erilaisten työtapojen avulla löytämään oman oppimistyylinsä ja kehit-
tämään itseään oppijana. Oppilas saa käsityksen kulttuuri-identiteetin osatekijöistä ja oppii 
ymmärtämään niiden merkityksen yksilölle ja yhteisölle. Oppilas saa valmiuksia ja harjaantuu 
muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen (mediakriittisyys ja 
eettisten ja esteettisten arvojen tunnistaminen viestinnässä ). 

 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 

• hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 
• käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun 

mielipiteensä niiden pohjalta 
• ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 
• ymmärtämään ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöään mm. museokäyntien avulla sekä 

arvostamaan luonnonympäristöä ja kulttuuriympäristöä osana kansainvälisyyskasvatusta 
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• tunnistamaan joitakin Unescon maailmankulttuuriperintökohteita, esimerkiksi Suomenlinna 
• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperä ja vaikutuksia sekä ymmärtämään oikeutensa 

ja vastuunsa kansalaisena 
• tuntemaan ihmisoikeudet ja keskeiset ihmisoikeussopimukset 
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttämällä apuna historiallista muutosta koskevaa 

tietoa 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 

 

Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate 

• elämää1800-luvun Suomessa 
• 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset 

Euroopassa – Saksan ja Italian yhdistymisprosessi osana nationalismin kehitystä 
• kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa 
 

Teollinen vallankumous 

• teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään 
• kaupungistuminen 
• Tampereen kehitys teollisuuskaupungiksi 

 
Murrosten aika Suomessa 

• sääty-yhteiskunnan mureneminen 
• Suomen venäläistäminen ja sen vastustus 
 

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen 

• imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille 
• ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset, Kansainliitto 
• Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset 
• Suomen itsenäistyminen ja sisällissota 
• Tampere sodassa 
 

Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö 

• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot 
• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
• Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset 

ihmisoikeussopimukset 
       . 

Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta 
ensimmäiseen maailmansotaan saakka ( teema jatkuu 8. luokalla ): 

• Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen 
• kulttuurin kehitys 
• tasa-arvoisuuden ja ihmisoikeuksien kehitys 
• teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys 
• Yhdysvaltojen tai Venäjän historiallinen kehitys 
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OPPIMISEN TUKI 

 
Yleinen tuki 

Historiassa oppilas saa tarpeen mukaan yleistä tukea, esim oppilaalla on mahdollisuus saada 
läksytukea, tukitunteja, mahdollisuuksien mukaan voidaan oppitunneilla käyttää toista aikuista 
opetuksen apuna. Oppitunneilla käytetään lisämateriaalia, työkirjoja ja eriyttäviä tehtäviä. 
Luokkatilojen järjestystä voidaan myös muokata vastaamaan oppilaiden erityisiä tarpeita. 

Läksyt merkitään tarpeen mukaan taululle. Koetilanteissa huomioidaan aina tuen tarve. Koe 
voidaan tehdä erillisessä tilassa ja tarpeen mukaan voidaan käyttää myös suullista koetta. 

Tarpeen mukaan oppilas voi olla osan aikaa intensiivisessä erityisopetuksessa. 

 

Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee historiassa säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja saa tehostettua tukea 
hänelle yksilöllisesti tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea käytetään silloin, 
kun yleinen tuki ei riitä. 

Tehostettu tuki suunnitellaan häntä varten omana kokonaisuutena yhteistyössä muiden 
oppiaineiden ja erityisopetuksen kanssa. Tehostettu tuki on pitkäjänteisempää ja vahvempaa kuin 
yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan tuen tarvitsijalle käyttää kaikkia perusopetuksen 
tukimuotoja, esim. läksyparkkia, historian opetuksen eriyttämistä ja erityisopetuksen 
intensiivijaksoja. Tärkeää on tehdä yhteistyötä erityisopettajan ja kodin kanssa.  
 

ARVIOINTI 

Itsearviointi 

• Itsearviointi alkaa jokaisen kurssin alussa perehtymällä kurssin sisältöihin ja tavoitteisiin, jonka 
jälkeen jokainen oppilas tekee omat tavoitteensa. Kurssin lopuksi oppilas tarkistaa yhdessä 
opettajan kanssa tavoitteensa esimerkiksi aktiivisuutensa, työskentelytapansa ja 
saavutuksensa samalla miettien, miten hän voi jatkossa kehittyä. 

 

Arviointikriteerit arvosanalle 8 

 
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä 

• oppilas pystyy käyttämään ja lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan sekä arvioimaan niitä 
kriittisesti 

 
Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä 

• kronologia: oppilas kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja 
niiden avulla aikajärjestykseen 

• muutos ja jatkuvuus: oppilas osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin 
kuin nykyään 

• syy ja seuraus: oppilas osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia 
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Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa 

Oppilas 

• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa 
informaatiota 

• osaa asettaa eritasoisia tavoitteita opiskelulleen ja pystyy arvioimaan niiden toteutumista 
    

VUOSILUOKKA 8 

8. luokan historianopetuksessa painotetaan aihekokonaisuuksia kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys sekä viestintä ja mediataito. Nämä aihekokonaisuudet soveltuvat luontevasti 8. 
luokalla käsiteltävien aiheiden yhteyteen. Katso 7. luokka eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

 

TAVOITTEET 
 

7. luokan tavoitteiden lisäksi oppilas oppii 

• selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 
• arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttämällä apuna historiallista  
      muutosta 

• historian kautta suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä 
• ymmärtämään Suomen historian tapahtumat osana yleistä historiaa ja ymmärtämään, että 

kansainvälisyys ei ole pelkästään tämän päivän ilmiö 
• arvioimaan propagandan keinoja ja kuvallista vaikuttamista 
• asettamaan oppimistavoitteita ja arvioimaan omaa oppimistaan ja opiskeluaan. 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

 
Laman ja totalitarismin aika 

• maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
• demokratian ja diktatuurin luonne ja keskeiset piirteet 
• Suomi maailmansotien välillä 
 

Toisen maailmansodan aika 

• toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset, holokausti 
• YK ja sen erityisjärjestöt, erityisesti Unesco 
• Suomi toisessa maailmansodassa: tie talvisotaan, talvisota, välirauha, jatkosota, Lapin sota, 

Tampere sotien aikana 
• rauhanehdot ja sodasta selviäminen, vaikutukset lähiympäristöön esimerkiksi Nekalan 

asevelikylä 
 

Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö 

• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset, kuten joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot 
• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
• Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset 

ihmisoikeussopimukset 
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Suomi 1950-luvulta nykypäivään 

• elinkeinorakenteen muutos ja vaikutukset ihmisten elämään 
• Paasikiven-Kekkosen aika 
• suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen 
• Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen aika 
• ulkopolitiikan suunnanmuutokset: puolueettomuuspolitiikasta EU-jäsenyyteen 
 

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun 

• kylmä sota 
• kylmän sodan päättyminen: Neuvostoliiton romahtaminen, Itä-Euroopan vapautuminen 
• Euroopan yhdentyminen sodan jälkeen ja EU:n laajeneminen 

- maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat 
• uudet uhkakuvat 
 

Uuden vuosituhannen haasteet 

• länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön 
• viestinnän vallankumous 
• globalisaatio: uhkat ja mahdollisuudet 
 

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

       a) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen 

       b) kulttuurin kehitys 

       c) tasa-arvo 

       d) teknologian kehitys, esimerkkinä liikenne- ja kuljetusvälineet 

       e) Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys 

       f) jokin ulkoeurooppalainen kulttuuri 

       g) ihmisoikeudet ja niiden rikkomukset, holokausti 

 

Yleinen tuki 

Historiassa oppilas saa tarpeen mukaan yleistä tukea, esim. oppilaalla on mahdollisuus saada 
läksytukea, tukitunteja, mahdollisuuksien mukaan voidaan oppitunneilla käyttää toista aikuista 
opetuksen apuna. Oppitunneilla käytetään lisämateriaalia, työkirjoja ja eriyttäviä tehtäviä. 
Luokkatilojen järjestystä voidaan myös muokata vastaamaan oppilaiden erityisiä tarpeita. 

Läksyt merkitään tarpeen mukaan taululle. Koetilanteissa huomioidaan aina tuen tarve. Koe 
voidaan tehdä erillisessä tilassa ja tarpeen mukaan voidaan käyttää myös suullista koetta. 

Tarpeen mukaan oppilas voi olla osan aikaa intensiivisessä erityisopetuksessa. 
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Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee historiassa säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja saa tehostettua tukea 
hänelle yksilöllisesti tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea käytetään silloin, 
kun yleinen tuki ei riitä. 

Tehostettu tuki suunnitellaan häntä varten omana kokonaisuutena yhteistyössä muiden 
oppiaineiden ja erityisopetuksen kanssa. Tehostettu tuki on pitkäjänteisempää ja vahvempaa kuin 
yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan tuen tarvitsijalle käyttää kaikkia perusopetuksen 
tukimuotoja, esim. läksyparkkia, historian opetuksen eriyttämistä ja erityisopetuksen 
intensiivijaksoja. Tärkeää on tehdä yhteistyötä erityisopettajan ja kodin kanssa.  

Arviointi 

Oppilaan arviointi koostuu opettajan arvioinnista sekä oppilaan itsearvioinnista, joka pyritään 
suhteuttamaan opettajan arvioinnin kanssa. Arviointiin vaikuttavat kirjallisten näyttöjen ohella 
oppilaan tuntiaktiivisuus ja onnistuminen erilaisissa työmuodoissa. 

Itsearviointi 

Jokaisen kurssin alussa perehdytään kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin, jonka jälkeen oppilas 
asettaa omat tavoitteensa kurssille. Nämä tavoitteet ja niiden toteutuminen tarkistetaan kurssin 
lopuksi niin, että oppilas kirjoittaa lyhyen yhteenvedon aktiivisuudestaan, työskentelystään ja 
tuloksistaan kurssin aikana. 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 
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. 
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7.14 Yhteiskuntaoppi 
 
Yhteiskuntaopin opiskelu alkaa 9. vuosiluokalla. 

Yhteiskuntaopin opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja vastuuntuntoi-
seksi yhteiskunnan jäseneksi. Oppilaalle muodostuu monipuolinen näkemys opiskelumahdol-
lisuuksista sekä työelämästä että sen kehitysnäkymistä. Yhteiskuntaoppi on keskeisessä ase-
massa kasvattamassa oppilasta ympäristötietoisuuteen ja sosiaalisesti, kulttuurisesti ja talou-
dellisesti kestävien ratkaisujen valintoihin. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua 
suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi sekä antaa hänelle kokemuksia yhteiskun-
nallisesta toiminnasta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. Oppimisessa hyödynnetään moni-
puolisesti korkeatasoista tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja tiedon käsittelyssä. 

Yhteiskuntaopissa oppilas oppii toimimaan yhteisön jäsenenä ja osallistumaan tarkoituksen-
mukaisella tavalla ja vastuullisesti yhteisten asioiden hoitoon. Oppilas ymmärtää yrittäjyyden 
merkityksen sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Oppilas saa koulumme opetuspainotuksen 
mukaisesti valmiuksia toimia monikulttuurisissa  ja erilaisissa yhteisöissä ja pystyy arvostamaan 
ihmisoikeuksia. Oppilas oppii ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan tulevaisuuden 
taloudellista yhteisöä sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme. Oppilas oppii 
toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 

 

VUOSILUOKKA 9 

TAVOITTEET 

Oppilas 

• saa  käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta 
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota 

kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana 
• oppii käyttämään julkisia palveluja 
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen 
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnissa 

mm. tamperelaisesta näkökulmasta 
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisen päätösten vaikutuksia kansalaisen elämään 
• oppii tuntemaan Tampereen päätöksentekoon liittyviä asioita 
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta 
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnan 

toimijana 
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset 
• ymmärtää EU:n ja koko maailmantalouden merkityksen 
• oppii tarkastelemaan tutkivan oppimisen avulla talouselämän ja yhteiskunnan päätöksentekoa 

selvittävää tietoa 
• ymmärtää mediaa kriittisesti ja tunnistaa viestinnän sanomien eettiset ja esteettiset arvot 
 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Yksilö yhteisön jäsenenä 

• perhe, erityyppiset yhteisöt ja osakulttuurit 
• avio- ja avoliitto, etu- ja sukunimet, perhetuet, avioehto 
• vähemmistöt 
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• yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnan Tampereen jäsenenä, oman valtion kansalaisena ja 
EU-kansalaisena 

• kunnan jäsenen, Suomen ja EU:n kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet 
 

Yksilön hyvinvointi 

• hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet 
• tukitoimet eri elämäntilanteissa 
• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi 
• tasa-arvolainsäädäntö, elämäntapakysymykset 

 

Vaikuttaminen ja päätöksenteko 

• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa - yhdistystoiminta ja mielipiteenilmaisu 
• demokratia, vaalit ja äänestäminen 
• demokratian periaatteet, puolueet, äänestyskäyttäytyminen, kunnallis-, eduskunta-,      

presidentin- ja EU:n parlamenttivaalit, äänestystulosten laskeminen 
• Tampereen, Suomen ja EU:n politiikan ja hallinnon toimijat 
• Tampereen kunnallispoliittinen päätöksenteko 
• eduskunnan ja hallituksen rakenne sekä tehtävät 
• tasavallan presidentin valtaoikeudet 
• EU:n päätöksenteko 
 

Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö 

• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot 
• YK:n toiminta, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
• Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset 

ihmisoikeussopimukset 
 

Kansalaisen turvallisuus 

• oikeusjärjestelmä, erityisesti 15 vuotta täyttäneen oikeudellinen vastuu 
• tuomioistuinlaitoksen ja poliisin toiminta 
• turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka ja maanpuolustus 
• Suomi mukana EU:n ja globalisoituneen maailman ulkopolitiikassa 
• Suomen puolustusvoimat ja asevelvollisuus 
• liikenneturvallisuus 
• kansalaisen liikennetaidot 
• liikennesääntökäytännöt 
• tietoliikenneturva 
 

Taloudenpito ja yrittäjyys 

• yksityisen taloudenpidon periaatteet 
• yritysmuodot 
• vapaa kilpailu 
• työnteko ja yrittäjyys 
• yrittäjyydet edut ja riskit 
• yrittäjyys työllistäjänä 
• sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 
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Kansantalous 

• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina 
• kotitalouden tulot ja menot 
• kulutusrakenteen muutokset 
• ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys 
• Suomen ulkomaankaupan rakenne 
• taseiden merkitys hyvinvointiyhteiskunnassa 
• monikansalliset yritykset 
 

Talouspolitiikka 

• talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin 
• talouden muutokset yksilön kannalta 
• talouspoliittinen ohjaus 
• julkinen talous ja verotus 
• valtion talous ja verotus 
• Tampereen kaupungin talous ja verotus 
• yksilön verotus 
 

Rahoitusmarkkinat 

• kuluttajat ja kotitaloudet pankkien asiakkaina 
• sijoittaminen 
 

Yleinen tuki 

Yhteiskuntaopin oppilas saa tarpeen mukaan yleistä tukea, esim oppilaalla on mahdollisuus saada 
läksytukea, tukitunteja, mahdollisuuksien mukaan voidaan oppitunneilla käyttää toista aikuista 
opetuksen apuna. Oppitunneilla käytetään lisämateriaalia, työkirjoja ja eriyttäviä tehtäviä. 
Luokkatilojen järjestystä voidaan myös muokata vastaamaan oppilaiden erityisiä tarpeita. 

Läksyt merkitään tarpeen mukaan taululle. Koetilanteissa huomioidaan aina tuen tarve. Koe 
voidaan tehdä erillisessä tilassa ja tarpeen mukaan voidaan käyttää myös suullista koetta. 

Tarpeen mukaan oppilas voi olla osan aikaa intensiivisessä erityisopetuksessa. 

 

Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee yhteiskuntaopissa säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja saa 
tehostettua tukea hänelle yksilöllisesti tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea 
käytetään silloin, kun yleinen tuki ei riitä. 

Tehostettu tuki suunnitellaan häntä varten omana kokonaisuutena yhteistyössä muiden 
oppiaineiden ja erityisopetuksen kanssa. Tehostettu tuki on pitkäjänteisempää ja vahvempaa kuin 
yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan tuen tarvitsijalle käyttää kaikkia perusopetuksen 
tukimuotoja, esim. läksyparkkia, yhteiskuntaopin opetuksen eriyttämistä ja erityisopetuksen 
intensiivijaksoja. Tärkeää on tehdä yhteistyötä erityisopettajan ja kodin kanssa.  
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ARVIOINTI 

Oppilaan arviointi koostuu opettajan arvioinnista sekä oppilaan itsearvioinnista, joka pyritään 
suhteuttamaan opettajan arvioinnin kanssa. Arviointiin vaikuttavat kirjallisten näyttöjen ohella 
oppilaan tuntiaktiivisuus ja onnistuminen erilaisissa työmuodoissa. 

 

Itsearviointi 

Itsearviointi alkaa jokaisen kurssin alussa perehtymällä kurssin sisältöön ja tavoitteisiin, minkä 
jälkeen oppilas voi asettaa omat tavoitteensa. Nämä tavoitteensa oppilas tarkistaa kurssin lopussa 
kirjoittamalla lyhyen yhteenvedon mm. omasta aktiivisuudestaan, työskentelystään, tuotoksistaan 
ja huolellisuudestaan. 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

 

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen 

Oppilas 

• 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. 
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7.15  Musiikki  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan musiikin opetuksen tehtävänä on 
auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta 
musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä ja tukea hänen 
kokonaisvaltaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että 
musiikki on erilaista eri aikoina ja eri paikoissa. Opetuksessa otetaan huomioon, että musiikin 
ymmärtämisen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut 
merkitykselliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen 
identiteetin muodostumiseen prosessissa, jossa rakentuu arvostava ja utelias suhtautuminen 
erilaisiin musiikkeihin. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä harjoittelulla. Yhdessä 
musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä 
taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Musiikin opetuksessa 
sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia.  

Tavoitteet 
 
Oppilas 

- asennoituu myönteisesti musiikkiin ja löytää musisoimisen ilon 
- oppii luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu musiikilliseen ilmaisuun laulaen, soittaen ja 

liikkuen sekä ryhmässä että yksin 
- omaksuu musiikillisen ilmaisun perustaitoja ja –tietoja kuten ikäkauteen sopivia 

lastenlauluja, laululeikkejä sekä moniäänisyyteen valmentavia lauluharjoituksia 
- opettelee keksimään omia melodia–rytmisommitelmia laulaen ja erilaisia keho-, rytmi- ja 

melodiasoittimia käyttäen 
- tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin muun muassa kehollisen rytmi-ilmaisun ja 

koordinaation kautta sekä alan teknologiaan mahdollisuuksien mukaan 
- oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti, aktiivisesti ja kriittisesti 

ääniympäristöä (äänen ominaisuuksia ja äänellisiä kokeiluja) ja musiikkia 
- kokee elämyksellisesti, leikinomaisesti ja kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä 

käsitteitä musiikin mukaan liikkuen ja kuunnellen 
- oppii ilmaisemaan itseään äänellään, kehollisesti ja vapautuneesti musiikin mukaan 
- tutustuu oman maan ja muun maailman musiikkiin sekä tuntee ja osaa yhteisiin juhliin 

liittyviä lauluja 
- laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan 
- havainnoi omaa musiikillista toimintaansa ja arvioi, pohtii ja perustelee omia 

mieltymyksiään 
- kehittää musiikinlukutaitoaan. 

Toimintatavat 
- oppilasta innostetaan monipuolisin työtavoin musiikilliseen ilmaisuun, havainnointiin, 

toimintaan ja luovuuteen, missä keskeistä on yhdessä tekeminen 
- kehitetään oppilaan perustietoja ja -taitoja laulussa, soitossa, kuuntelussa, kehollisessa 

ilmaisussa, musiikillisessa keksinnässä ja arvioinnissa 
- pyritään liittämään musiikin osa-alueita ehyiksi oppikokonaisuuksiksi 
- tuetaan oppilaan harrastuneisuutta 

Arviointi 
Musiikin arviointi on jatkuvaa ja se noudattaa koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Siinä otetaan 
huomioon koemenestys ja itsearviointi.  
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Oppisisällön valinnan perusteet 
 
Musiikinopetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet ja viriketausta musiikissa. 
Tehtävänä on tarjota kaikille oppilaille mahdollisimman monipuolista musiikinopetusta. 
Oppiaineksen ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon se, että eri osa-alueet muodostavat 
kokonaisuuden.  Oppiaines perustuu musiikin peruskäsitteiden, voiman, sointivärin, keston ja 
tason, sekä niistä johdettujen musiikkikäsitteiden, dyna-miikan, rytmin, tempon, melodian, 
harmonian ja muodon, muodostamaan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus toteutuu sekä 
oppiaineen sisäisenä että eri oppiaineiden välisenä eheytymisenä. 
 

Laulaminen 
Laulaminen on keskeinen toimintamuoto musiikkitunneilla. Laulut yhdistävät musiikin osa-alueita ja 
ne valitaan musiikinopetuksen sisältöjen, ajankohtaisuuden, koulun juhlien ja aihekokonaisuuksien 
perusteella.  
 

Soittaminen 
Tutustutaan rytmi-, melodia- ja kehosoittimiin rytmi-ilmaisun sekä kehollisen ilmaisun ja 
koordinaation kautta. Käytetään keho-, rytmi-, melodia- ja harmoniasoittimia. Luokilla 5.-6. 
käytetään myös bändisoittimia. Soittotehtävissä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kyvyt ja 
valmiudet. Tehdään yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia sekä käytetään monipuolisesti eri kult-
tuureja ja musiikkityylejä edustavaa ohjelmistoa. Kannustetaan omien musiikillisten ideoiden 
kokeilua ja tuottamista ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen 
mahdollisuuksien mukaan. 

Kuunteleminen 
Oikeisiin kuuntelutottumuksiin ja musiikin kriittiseen valikoimiseen johdattavaa musiikkikasvatusta 
toteutetaan ohjatulla musiikin kuuntelulla. Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, 
että se tukee musiikin osa-alueiden opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia.  
 

Musiikinlukutaito 
Musiikinlukutaito perustuu musiikin peruskäsitteiden (voiman, sointivärin, keston ja tason, sekä 
niistä johdettujen musiikkikäsitteiden, dynamiikan, rytmin, tempon, melodian, harmonian ja 
muodon) sisältämän kokonaisuuden hallintaan. Musiikinlukutaitoa voidaan kehittää asteittain 
erillisten harjoitustehtävien avulla, mutta erityisesti musiikin perus-käsitteistöä käsitellään kulloinkin 
esillä olevan laulu-, soitto-, kuuntelu- tai kehollisen ilmaisun tehtävän yhteydessä. Näin 
musiikinlukutaito ei jää erilliseksi osa-alueeksi, vaan se tukee oppilaan kaikkea musiikillista 
osaamista. 

Kehollinen ilmaisu 
Oppilasta kannustetaan musiikin mukaan tapahtuvaan keholliseen toimintaan ja ilmaisuun. 
Yhdessä tekemällä saadaan elämyksiä ja kokemuksia. Oppilas kokee leikinomaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä kuunnellen ja liikkuen musiikin mukaan. 
Kehollinen ilmaisu kehittää oppilaan kuuntelutaitoa, motorisia taitoja, itsensä ilmaisua sekä 
ryhmässä toimimista. Se auttaa oppilasta rentoutumaan ja rohkaisee häntä itsensä toteuttamiseen.  

Aihekokonaisuudet 
Musiikinopetus voidaan suunnitella aihekokonaisuuksien mukaan. Koulun yhteiset tapahtumat ja 
teemat lisäävät osaltaan opetussuunnitelman eheytymistä. Oppiainesta ja työtapoja valittaessa 
voidaan käyttää koulun ulkopuolisen ympäristön musiikkivirikkeitä. 
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Musiikin opetuksessa otetaan huomioon aihekokonaisuuksista erityisesti Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys -aihekokonaisuus, Viestintä ja mediataito -aihekokonaisuus sekä Vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuus. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen musiikkikulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään 
oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovai-
kutukseen ja kansainvälisyyteen. Tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan 
oman maan musiikillista kulttuuriperintöä ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana 
alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista musiikkikulttuuria. 
 
Viestintä ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää viestintä- ja mediataitoja. 
Musiikissa painotetaan viestintätaidoista vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. 
Tavoitteena on, että oppilas oppii viestinnän perustaitoja, mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteet-
tisten arvojen tunnistamista viestinnässä. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden pää-
määränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin 
puolesta. Musiikissa kiinnitetään erityistä huomiota kuulon suojeluun sekä ääniympäristön 
kriittiseen arviointikykyyn. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään ääniympäristönsuojelun 
ja meluntorjunnan välttämättömyyden sekä havaitsemaan ääniympäristössä tapahtuvia muutoksia, 
selvittämään syitä ja seurauksia. 
 

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain 

Vuosiluokka 1 

Tavoitteet 

Oppilas oppii 

• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen 
sekä ryhmässä että yksin 

• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
• kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti ja keskittyneesti ääniympäristöä ja musiikkia 
• tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen 
• käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ulkoa 
• yhteismusisointiin valmistavia kehosoitin- ja rytmiharjoituksia 
• musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista 
• musiikin käsitteiden ja peruselementtien – rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, soitinväri, 

muoto – mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja 
improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan 

• musiikinlukutaitoja opiskellaan toiminnallisesti ja eläytyen 
 
Lauluehdotuksia on liitteessä 1. Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 2. Sisältöehdotuksia 
musiikinlukutaidon kehittämiseen on liitteessä 3. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun on 
liitteessä 4. 
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Vuosiluokka 2 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen 
sekä ryhmässä että yksin 

• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
• kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia 
• tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen 
• käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• lauluohjelmiston monipuolistuminen, laululeikkejä 
• yhteismusisointiin valmistavia kehosoitin- ja rytmiharjoituksia 
• musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista 
• musiikin käsitteiden ja peruselementtien – rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, soitinväri, 

muoto – mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja 
improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan 

• musiikinlukutaitoja opiskellaan toiminnallisesti ja eläytyen. 
 
 
Lauluehdotuksia on liitteessä 1. Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 2. Sisältöehdotuksia 
musiikinlukutaidon kehittämiseen on liitteessä 3. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun on 
liitteessä 4. 

 
Vuosiluokka 3 

Tavoitteet 

Oppilas oppii 

• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen 
sekä ryhmässä että yksin 

• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
• kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia 
• tutustumaan alustavasti musiikillisen maailman monimuotoisuuteen 
• käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa 
• tutustumista moniäänisyyteen, kaanon 
• yhteismusisointia mahdollisuuksien mukaan luokassa olevilla soittimilla 
• musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista 

sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti 
• musiikin käsitteiden ja peruselementtien – rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, soitinväri, 

muoto – mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja 
improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. 
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Lauluehdotuksia on liitteessä 1. Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 2. Sisältöehdotuksia 
musiikinlukutaidon kehittämiseen on liitteessä 3. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun on 
liitteessä 4. 

 
Vuosiluokka  4 
 
Tavoitteet 

Oppilas oppii 

• vahvistamaan luontevaa äänenkäyttöään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja 
liikkuen sekä ryhmässä että yksin 

• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
• kuuntelemaan ja havainnoimaan aktiivisesti musiikkia 
• tutustumaan musiikillisen maailman monimuotoisuuteen 
• käyttämään musiikin eri elementtejä musiikillisen keksinnän aineksina. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa, laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa 
• tutustumista moniäänisyyteen, kaanon 
• yhteissoittoon valmentavia harjoituksia ja soitto-ohjelmistoa lähtökohtana perussyketajua 

kehittävät harjoitukset 
• omien ratkaisujen musiikillista keksintää äänikerronnan pienimuotoisten äänisommitelmien 

keinoin keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla 
• musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista 

sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti 
• musiikin käsitteiden ja peruselementtien – rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, soitinväri, 

muoto – mukaan ottamista oman kokemisen (esim. kuuntelun, liikunnan, musisoinnin ja 
improvisoinnin) kautta ikäkauden mukaan. 

Lauluehdotuksia on liitteessä 1. Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 2. Sisältöehdotuksia 
musiikinlukutaidon kehittämiseen on liitteessä 3. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun on 
liitteessä 4. 
 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 

Oppilas 
• osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun 
• hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen harjoitteluun 

ja yhteissoittoon 
• osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet 
• hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa 
• osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia 

musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa 
• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, 

kuvallisesti tai liikkeen avulla 
• hallitsee 1.- 4. luokkien opetussuunnitelman mukaiset musiikin peruskäsitteet 
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Vuosiluokka 5 

Tavoitteet 

Oppilas 

• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla toimien musisoivan 
ryhmän jäsenenä 

• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia musiikin lajeja sekä kulttuureja ja aikakausia 
• oppii ymmärtämään musiikin elementtien – rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, 

sointivärin, muodon – tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia 
käsitteitä ja merkintöjä 

• rakentaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen keksinnän 
keinoin. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• eri tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja/tai moniäänistä lauluohjelmistoa, osa ohjelmistosta 

ulkoa 
• yhteismusisoinnin syventävää harjoittelua ja tutustumista bändisoittimiin mahdollisuuksien 

mukaan 
• musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla 
• omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi 

ääntä, laulua, soittimia ja liikettä käyttäen 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa aktiivista ja kriittistä kuuntelua ja tietoa eri aikakausilta ja 

musiikin eri lajeista ja kulttuureista 
• musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen oman musiikin tuottamisen kautta. 

Lauluehdotuksia on liitteessä 1. Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 2. Sisältöehdotuksia 
musiikinlukutaidon kehittämiseen on liitteessä 3. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun on 
liitteessä 4. 
 

Vuosiluokka 6 

Tavoitteet 

Oppilas 

• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla toimien musisoivan 
ryhmän jäsenenä 

• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia musiikin lajeja sekä kulttuureja ja 
aikakausia 

• oppii ymmärtämään musiikin elementtien – rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, 
sointivärin, muodon – tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia 
käsitteitä ja merkintöjä 

• rakentaa luovaa suhdetta musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen keksinnän 
keinoin. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• eri tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja/tai moniäänistä lauluohjelmistoa, osa ohjelmistosta 

ulkoa 
• monipuolista yhteismusisointia myös erikokoisissa ryhmissä 
• tutustumista mahdollisuuksien mukaan musiikkiteknologiaan, esim. äänentoistolaiteisiin ja 

tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin 
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• musiikkiin eläytymistä liikkeen avulla 
• omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi 

ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa aktiivista ja kriittistä kuuntelua ja tietoa eri aikakausilta ja 

musiikin eri lajeista ja kulttuureista 
• musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen oman musiikin tuottamisen kautta. 

Lauluehdotuksia on liitteessä 1. Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 2. Sisältöehdotuksia 
musiikinlukutaidon kehittämiseen on liitteessä 3. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun on 
liitteessä 4. 
 

Vuosiluokka 7 

Tavoitteet 

Oppilas 

• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla toimien musisoivan 
ryhmän jäsenenä 

• oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan esimerkkejä erilaisista musiikin lajeista sekä 
kulttuureista ja aikakausista 

• oppii ymmärtämään musiikin elementtien – rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, 
sointivärin, muodon – tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia 
käsitteitä ja merkintöjä 

• rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen 
keksinnän keinoin. 

Keskeiset sisällöt 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia laulamisen iloa kokien 
• monipuolista yksi- ja/tai moniäänistä lauluohjelmistoa musiikin eri lajit ja kulttuurit huomioon 

ottaen, osa ohjelmistosta ulkoa 
• yhteismusisoinnin syventävää harjoittelua erityisesti bändisoittimilla unohtamatta muita 

luokassa olevia soittimia 
• monipuolista yhteismusisointia myös erikokoisissa ryhmissä 
• eläytymistä musiikin eri lajeihin ja kulttuureihin liikkeen avulla 
• omien musiikillisten ideoiden kokeilua, esim. säveltämistä, sovittamista, improvisointia ja/tai 

projektien tekemistä ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen 
• monenlaista ikäkauteen sopivaa aktiivista ja kriittistä kuuntelua ja tietoa eri aikakausilta ja 

musiikin eri lajeista ja kulttuureista 
• musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen oman musiikin tuottamisen kautta. 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 

Oppilas 

• osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti 
• hallitsee jonkin rytmi-, melodia tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy 

osallistumaan yhteissoittoon 
• osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä 

kuulemastaan 
• osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan 

yhdessä muiden kanssa 
• tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia 
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää  
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• osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä 
• osaa käyttää musiikin elementtejä omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehitte-

lyssä ja toteutuksessa. 
 

Musiikkiluokkien opetussuunnitelma, vuosiluokat 3-9 
 
Musiikkiluokilla tarkoitetaan luokkia, joille oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella koko 
perusopetuksen ajaksi. Musiikkiluokilla on musiikin opetuksessa vaativammat tavoitteet kuin 
peruskoulussa. Lisäksi opetusryhmän kokoonpano on kiinteä, jolloin oppilaan pitkäjänteinen 
musiikinopiskelu on mahdollista. Peruskoulussa alkanut musiikkiluokkatoiminta antaa hyvät 
valmiudet jatkaa opintoja musiikkilukiossa. 

 

Tavoitteet 

Valtakunnallisten perusteiden lisäksi musiikkiluokkien opetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita 
kehittämään omaa erityisosaamisen aluettaan tavoitteellisesti, aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. 
Opetuksessa painotetaan oppilaan omaa musisointia laulamalla ja soittamalla sekä syvennetään 
musiikkitietoutta monipuolisesti. 

Syventävä laulun, yhtye- ja yhteissoiton opiskelu tapahtuu musiikkiluokkien yhteisessä kuorossa, 
erilaisissa laulu- ja soitinyhtyeissä sekä koulun orkesterissa, jotka voivat toimia koulun kerhoina. 
Näihin musiikkiluokkalaisten suositellaan osallistuvan omien taitojensa mukaan. 

Kaikille musiikkiluokkalaisille tulisi antaa mahdollisuuksia esiintymiskokemuksiin. Musiikkiluokkien 
joka lukuvuotiset yhteiset konsertit ja luokkien omat tai yhteiset matineat ovat hyviä tilaisuuksia 
oppilaiden esiintymisille. 
 

Vuosiluokka 3 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen 
sekä ryhmässä että yksin 

• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
• kuuntelemaan ja havainnoimaan musiikkia 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Laulu ja äänenkäyttö 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia 
• pyritään puhtaaseen ja luonnolliseen laulutapaan, äänialueen ja äänen laadun kontrolliin ja 

musikaaliseen esitystapaan 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa monipuolisesti (esim. soolotehtäviä ja pienryhmiä), osa 

ohjelmistosta ulkoa 
• harjoitellaan moniäänisyyttä, kaanoneita ja 2-äänisyyttä 
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Musisointi 

• yhteismusisointia luokassa olevilla soittimilla 
• nokkahuilu henkilökohtaisena soittimena jokaisella oppilaalla 
• oppilaan omien soitinten käyttöä mahdollisuuksien mukaan 
• tutustumista bändisoittimiin 

 
Kuunteleminen 

• Oikeisiin kuuntelutottumuksiin ja musiikin kriittiseen valikoimiseen johdattavaa 
musiikkikasvatusta toteutetaan ohjatulla musiikin kuuntelulla. 

• Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin osa-alueiden 
opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia. 

• Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 5. 

Musiikintuntemus 

• monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista 
sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti 

• musiikin käsitteet ja peruselementit 
• Sisältöehdotuksia on liitteessä 6 

 
Kehollinen ilmaisu 

Oppilasta kannustetaan musiikin mukaan tapahtuvaan keholliseen toimintaan ja ilmaisuun. 
Yhdessä tekemällä saadaan elämyksiä ja kokemuksia. Oppilas kokee leikinomaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä kuunnellen ja liikkuen musiikin 
mukaan. Kehollinen ilmaisu kehittää oppilaan kuuntelutaitoa, motorisia taitoja, itsensä 
ilmaisua sekä ryhmässä toimimista. Se auttaa oppilasta rentoutumaan ja rohkaisee häntä 
itsensä toteuttamiseen.  
 

Sisältöehdotuksia on liitteessä 4, jota sovelletaan musiikkiluokan yksilöllisiin tarpeisiin. 

 
Arvioinnin piirteet arvosanalle hyvä: 

Oppilas 

• pystyy laulamaan melodian ja rytmin lähes oikein 
• osallistuu aktiivisesti yhteismusisointiin ja pysyy perusrytmissä 
• hallitsee opetetut oppisisällöt hyvin 
• asennoituu myönteisesti musiikinopiskeluun 

 

Vuosiluokka 4 
 
Tavoitteet: 
 
Oppilas oppii 

• käyttämään luontevasti omaa ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen 
sekä ryhmässä että yksin 

• toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
• kuuntelemaan ja havainnoimaan musiikkia 
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Keskeiset sisällöt 

 
Laulu ja äänenkäyttö 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia 
• pyritään puhtaaseen ja luonnolliseen laulutapaan, äänialueen ja äänen laadun kontrolliin ja 

musikaaliseen esitystapaan 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa monipuolisesti (esim. soolotehtäviä ja pienryhmiä), osa 

ohjelmistosta ulkoa 
• harjoitellaan moniäänisyyttä, kaanoneita ja kaksi- ja kolmiäänisyyttä 

 
Musisointi 

• yhteismusisointia luokassa olevilla soittimilla sekä omien ratkaisujen keksimistä keho-, 
rytmi- ja luokkasoittimien avulla 

• nokkahuilu henkilökohtaisena soittimena jokaisella oppilaalla 
• oppilaan omien soitinten käyttöä mahdollisuuksien mukaan 
• tutustumista bändisoittimiin 

 

Kuunteleminen 

• Oikeisiin kuuntelutottumuksiin ja musiikin kriittiseen valikoimiseen johdattavaa 
musiikkikasvatusta toteutetaan ohjatulla musiikin kuuntelulla. 

• Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin osa-alueiden 
opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia. 

• Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 5. 

 
Musiikintuntemus 

• monenlaista ikäkauteen sopivaa eläytyvää kuuntelua eri aikakausilta ja eri musiikin lajeista 
sekä kuuntelukokemuksen ilmaisua verbaalisesti ja kuvallisesti 

• musiikin käsitteitä ja peruselementtejä 
• Sisältöehdotuksia on liitteessä 6. 

 
Kehollinen ilmaisu 

Oppilasta kannustetaan musiikin mukaan tapahtuvaan keholliseen toimintaan ja ilmaisuun. 
Yhdessä tekemällä saadaan elämyksiä ja kokemuksia. Oppilas kokee leikinomaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä kuunnellen ja liikkuen musiikin 
mukaan. Kehollinen ilmaisu kehittää oppilaan kuuntelutaitoa, motorisia taitoja, itsensä 
ilmaisua sekä ryhmässä toimimista. Se auttaa oppilasta rentoutumaan ja rohkaisee häntä 
itsensä toteuttamiseen. 
 

 
Sisältöehdotuksia on liitteessä 4, jota sovelletaan musiikkiluokan yksilöllisiin tarpeisiin. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Oppilas 
 
• osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun 
• hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan soittamisen 
  harjoitteluun ja yhteissoittoon 
• hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa 
• osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä omia 
  musiikillisia ratkaisuja esimerkiksi kaiku-, kysymys/vastaus- ja soolo/tutti-harjoituksissa 
• tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, 
  kuvallisesti tai liikkeen avulla 
• osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet. 
 

Vuosiluokka 5 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla 
• tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia musiikin lajeja sekä kulttuureja ja aikakausia 
• ymmärtämään musiikin elementtien – rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin, 

muodon – tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja 
merkintöjä 
 

Keskeiset sisällöt 

Laulu ja äänenkäyttö 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia 
• pyritään puhtaaseen ja luonnolliseen laulutapaan, äänialueen ja äänen laadun kontrolliin ja 

musikaaliseen esitystapaan 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa monipuolisesti (esim. soolotehtäviä ja pienryhmiä), osa 

ohjelmistosta ulkoa 
• tutustutaan eri maiden musiikkiin 
• moniäänistä laulua 

 
Musisointi 

• yhteismusisointia luokassa olevilla soittimilla erilaisilla kokoonpanoilla 
• omien ratkaisujen keksimistä keho-, rytmi-ja luokkasoittimien avulla 
• nokkahuilu henkilökohtaisena soittimena jokaisella oppilaalla 
• oppilaan omien soitinten käyttöä mahdollisuuksien mukaan 
• soittamista bändisoittimilla 

 
Kuunteleminen 

• Oikeisiin kuuntelutottumuksiin ja musiikin kriittiseen valikoimiseen johdattavaa 
musiikkikasvatusta toteutetaan ohjatulla musiikin kuuntelulla 

• Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin osa-alueiden 
opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia. 

• Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 5. 
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Musiikintuntemus 

• tutustutaan tarkemmin eri maiden ja eri aikakausien musiikkiin sekä eri musiikin lajeihin 
• musiikin käsitteitä ja peruselementtejä 
• Sisältöehdotuksia on liitteessä 6. 

 

Kehollinen ilmaisu 

Oppilasta kannustetaan musiikin mukaan tapahtuvaan keholliseen toimintaan ja ilmaisuun. 
Yhdessä tekemällä saadaan elämyksiä ja kokemuksia. Oppilas kokee leikinomaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä kuunnellen ja liikkuen musiikin 
mukaan. Kehollinen ilmaisu kehittää oppilaan kuuntelutaitoa, motorisia taitoja, itsensä 
ilmaisua sekä ryhmässä toimimista. Se auttaa oppilasta rentoutumaan ja rohkaisee häntä 
itsensä toteuttamiseen.  
 

Sisältöehdotuksia on liitteessä 4, jota sovelletaan musiikkiluokan yksilöllisiin tarpeisiin. 
 

Arviointipiirteet arvosanalle 8 

Oppilas 

• pystyy laulamaan moniäänisesti ryhmässä 
• hallitsee jonkin rytmi, melodia-tai sointusoittimen perustekniikkaa niin että pystyy 

osallistumaan yhteismusisointiin 
• hallitsee opetetut oppisisällöt hyvin ja osaa käyttää oppimaansa musisoidessa 
• asennoituu myönteisesti musiikkiin 

 

Vuosiluokka 6 

 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla 
• tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia musiikin lajeja sekä kulttuureja ja aikakausia 
• ymmärtämään musiikin elementtien – rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin, 

muodon – tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja 
merkintöjä 

• musiikkiteknologiaa mahdollisuuksien mukaan 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Laulu ja äänenkäyttö 

• monipuolisia äänenkäytön harjoituksia 
• pyritään puhtaaseen ja luonnolliseen laulutapaan, äänialueen ja äänen laadun kontrolliin ja 

musikaaliseen esitystapaan 
• ikäkauteen sopivaa lauluohjelmistoa monipuolisesti (esim. soolotehtäviä ja pienryhmiä), 

laululeikkejä, osa ohjelmistosta ulkoa 
• tutustutaan kevyeen musiikkiin 
• moniäänistä laulua 
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• mikrofonin ja äänentoistolaitteiden käyttöä 

Musisointi 

• yhteismusisointia luokassa olevilla soittimilla erilaisilla kokoonpanoilla 
• omien ratkaisujen keksimistä keho-, rytmi- ja luokkasoittimien avulla 
• nokkahuilu henkilökohtaisena soittimena jokaisella oppilaalla 
• oppilaan omien soitinten käyttöä mahdollisuuksien mukaan 
• soittamista bändisoittimilla 

Kuunteleminen 

• Oikeisiin kuuntelutottumuksiin ja musiikin kriittiseen valikoimiseen johdattavaa 
musiikkikasvatusta toteutetaan ohjatulla musiikin kuuntelulla 

• Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin osa-alueiden 
opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia. 

• Ehdotuksia musiikin kuunteluun on liitteessä 5. 

Musiikintuntemus 
• klassisen ja kevyen musiikin tyylikausiin tutustumista 
• musiikin peruskäsitteiden ymmärtäminen oman musiikin tuottamisen kautta 
• Sisältöehdotuksia on liitteessä 6. 

 
Kehollinen ilmaisu 
 

Oppilasta kannustetaan musiikin mukaan tapahtuvaan keholliseen toimintaan ja ilmaisuun. 
Yhdessä tekemällä saadaan elämyksiä ja kokemuksia. Oppilas kokee leikinomaisesti ja 
kokonaisvaltaisesti erilaisia musiikkiin liittyviä käsitteitä kuunnellen ja liikkuen musiikin 
mukaan. Kehollinen ilmaisu kehittää oppilaan kuuntelutaitoa, motorisia taitoja, itsensä 
ilmaisua sekä ryhmässä toimimista. Se auttaa oppilasta rentoutumaan ja rohkaisee häntä 
itsensä toteuttamiseen. Sisältöehdotuksia on liitteessä 4, jota sovelletaan musiikkiluokan 
yksilöllisiin tarpeisiin. 

 
Arviointipiirteet arvosanalle 8: 
 
Oppilas 

• pystyy laulamaan tai soittamaan mukana yhteismusisoinnissa halliten jonkin rytmi, 
melodia-tai sointusoittimen perustekniikan 

• hallitsee opetetut oppisisällöt hyvin ja osaa käyttää oppimaansa musisoidessa 
• pystyy laulamaan moniäänisesti ryhmässä 
• hallitsee jonkin rytmi, melodia-tai sointusoittimen perustekniikkaa niin että pystyy 

osallistumaan yhteismusisointiin 
• hallitsee opetetut oppisisällöt hyvin ja osaa käyttää oppimaansa musisoidessa 
• asennoituu myönteisesti musiikkiin 

 

Vuosiluokat 7-9 

Musiikinopetus jaetaan kolmeen osa-alueeseen: musisointi, musiikin kuuntelu ja musiikin 
tuntemus, joista musiikin kuuntelemisen taito on perustana kaikelle musiikilliselle toiminnalle: 

• äänenkäyttöä kehittäviä harjoituksia ja eri laulutyyleihin perehdyttävää moniäänistä 
ohjelmistoa ottaen huomioon poikien äänen muuntumisen yläasteen aikana 

• yhteissoittoa kehitetään erilaisissa pienyhtyeissä sekä orkestereissa, joiden monipuolista 
ohjelmistoa (eri tyylejä, kulttuureja jne.) valittaessa huomioidaan oppilaiden soittamisen 
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taso; mikäli luokkaorkesteri on toiminut alakoulussa, jatketaan toimintaa mahdollisuuksien 
mukaan yläkoulussa  

• omien musiikillisten ideoiden kokeilua ja tuottamista ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja 
musiikkiteknologiaa käyttäen 

 

Tavoitteet 
Musiikkiluokkien musiikinopetuksen tavoitteet ovat lähtökohdiltaan samat kuin yleisopetuksessa, 
mutta niiden lisäksi tavoitteissa painottuvat seuraavat: 

Oppilas 

• ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla erityisesti laulamisessa ja 
omassa soittimessaan 

• oppii rakentavan kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan omaa ja muiden 
musiikkisuoritusta musisointitilanteissa 

• oppii ymmärtämään, analysoimaan ja käyttämään musiikin elementtejä, rytmiä, melodiaa, 
harmoniaa, dynamiikkaa ja sointiväriä musiikin rakentumisessa sekä niitä ilmaisevia 
käsitteitä ja merkintöjä 

• saa sellaiset tiedot länsimaisen musiikin kehittymisestä, että hän pystyy suorittamaan 
ennen yläkoulun päättymistä musiikkitiedon peruskurssin 

• osallistuu esiintymistilaisuuksiin ja ottaa vastuuta niistä 
• oppilas oppii ymmärtämään jotakin siitä, miten musiikki vaikuttaa ihmisen tunteisiin 

 

 

Keskeiset sisällöt 
 

vuosi-
luokat 

musisointi kuuntelu musiikintuntemus 

7.-9. lk 
Laulaminen 
- terve ja monipuolinen 
äänenkäyttö 

- äänenmurroksen 
huomioiminen 
ääniharjoituksissa ja luokan 
moniäänistä  lauluohjelmistoa 
valittaessa 

- lauluyhtyeitä 

- luokkakuoro 

- musiikkiluokkien yhteinen 
kuoro  

 

Soittaminen 

- kehitetään edelleen yhteis-
soitto- ja yhtyesoittotaitoa siten, 
että oppilas keskittyy siihen tai 

Oma kuuntelu 
- osaa arvioida oman 
suorituksen puhtautta ja 
sointia yksin ja ryhmässä 

- osaa antaa rakentavasti 
kritiikkiä muiden suoritusta 
kohtaan 

- osaa kuunnella muita 
yhteismusisointitilanteissa 

 

Tunnistava kuuntelu 
- tunnistaa orkesterin 
soittimet ja niiden sointivärit 

- tunnistaa eri aikakausien 
musiikkia ja säveltäjiä 

- tunnistaa joidenkin maiden 

Musiikin teoria 
- aikaisemmin omaksutun 
teoriatiedon soveltamista 
ja analysointia 
yhteismusisointitilanteissa 
ja harjoituksissa 

- koska osa oppilaista 
jatkaa 3/3-teorian tai I 
teoriakurssin opiskelua 
musiikkioppilaitoksessa, 
tätä tietämystä 
sovelletaan käytäntöön 
luokan yhteismusisoin- 

nissa  

- oppilaita kannustetaan 
omien sovitusten tekoon 
ja toteuttamiseen joko 
pienyhtyeissä tai koko 



 301 

niihin luokkasoittimiin, jotka 
kokee itselleen tärkeiksi 

- oman orkesterisoittimen 
kehittämistä edelleen 

- oppilaita innostetaan 
muodostamaan erilaisia pieniä 
soitinyhtyeitä 

- luokka muodostaa koulu-
soittimista ja oppilaiden omista 
orkesterisoittimista toimivan 
orkesterin 

- oppilaista muodostetaan 
musiikkiluokkien yhteinen 
orkesteri 

 

Musiikillinen keksintä 

- omien ideoiden pohjalta 
lähtevää musiikillista toimintaa 
kuten omien  sovitusten 
toteuttamista 

- musiikkiteknologiaan 
tutustumista 

-9. luokan päättötyönä oma 
konsertti, esimerkiksi luokan 
itse suunnittelema ja 
toteuttama musiikkinäytelmä tai 
musikaali 

 

ja kulttuurien musiikkia  

- tunnistaa suomalaista 
musiikkia säveltäjineen 

- tunnistaa pop- ja 
jazzmusiikin keskeisiä tyylejä 

- kehittää kriittistä kuuntelua, 
josta pystyy myös 
keskustellen tai kirjallisesti 
ilmaisemaan mielipiteitään 

luokan toteutuksina 

 

Musiikkitietous 

- tutustutaan 
soitinmusiikkiin kuten 
sonaatti, sinfonia, 
konsertto ja niiden 
muotorakenteisiin 

- tutustutaan länsimaisen 
musiikin kehittymiseen 

- tutustutaan musiikkiin 
näyttämöllä eli balettiin, 
oopperaan, operettiin ja 
musikaaliin 

- tutustutaan Suomen 
musiikkielämään 

- tutustutaan rockin ja 
jazzin vaiheisiin meillä ja 
muualla 

- eri maiden ja kulttuurien 
musiikkiin tutustumista  

 

Arviointi 
 
Arviointi noudattaa opetushallituksen antamia musiikin arviointiohjeita. Musiikkiluokalla oppilaan 
arvioinnin lähtökohtana painottuvat musiikinopetuksen tiedolliset ja taidolliset tavoitteet, sekä 
oppilaan monipuolinen musiikillinen osallistuminen ja toiminta koulussa. 

Musiikkiluokan oppilaan arviointi sisältää koulukohtaisten tavoitteiden lisäksi keskeisiä oppilaan 
musiikillista kokonaiskehitystä mittaavia alueita, kuten: 

• laulu- ja soittotaidon kehittyminen yksin ja ryhmässä 
• rytmi- ja melodiatajun kehittyminen 
• muoto- ja tyylitajun kehittyminen 
• musiikillisen muistin kehittyminen 
• oppilaan luovuuden kehittyminen erilaisissa musiikkitoiminnoissa 
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Arvosanaa annettaessa voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta, joten arvosana 
koostuu eri alueiden arvioinnista, mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta.  

Musiikkiluokan oppilaan arvosana musiikissa ei ole verrannollinen tavallisella luokalla opiskelevan 
oppilaan musiikin arvosanan kanssa. 

 

MUSIIKKILUOKAN PÄÄTTÖARVIOINNIN PIIRTEITÄ ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas 

• osallistuu moniääniseen lauluun ja pysyy ryhmän mukana omassa äänessään  
• hallitsee jonkin orkesteri-, rytmi- tai sointusoittimen niin, että pystyy osallistumaan 

sekä yhtyesoittoon että luokkaorkesteriin 
• osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää 

perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan  
• tunnistaa erilaisia länsimaisen musiikin soittimia 
• tunnistaa ja osaa erottaa musiikin eri lajeja ja eri aikakausien tyylipiirteitä ja 

musiikkia 
• tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää  
• tietää ja tuntee joidenkin muiden maiden ja kulttuurien musiikkia 
• osaa toteuttaa yksin tai ryhmässä musiikillisen idean, jossa on käytetty musiikin eri 

elementtejä (melodia, harmonia, rytmi, muoto, sointiväri, dynamiikka ) 
• osaa käyttää musiikin peruskäsitteitä musisoinnissa ja kuuntelussa 
• osaa laaja-alaisesti laulu- ja soitto-ohjelmistoa 
• sisäistää musiikin merkityksen esittävänä taiteena 
• pystyy esiintymään ryhmässä erilaisille yleisöille 

 

Musiikkiluokkatodistus 
 

Oppilas saa musiikkiluokalta 9. luokan jälkeen päättötodistuksen liitteenä erillisen 
musiikkiluokkatodistuksen. Oppilaan päättötodistukseen merkitään, että oppilas on ollut 
perusopetuksessa musiikkiluokalla. 

Todistuksessa eritellään oppilaan tiedot ja taidot laulussa, soitossa ja musiikkitietoudessa 
sanallisesti (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen). Lisäksi kerrotaan osallistumisesta koulun 
musiikkitoimintaan, kuten laulu- ja soitinyhtyeisiin, luokkaorkesteriin, luokkakuoroon, koulun 
kuoroon ja orkesteriin. Erityismainintoina kerrotaan oppilaan mahdollinen osallistuminen solisti- ja 
säestystehtäviin. 
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Liite 1. Lauluja eri vuosiluokille 
 

Vuosiluokat1.– 2. 
- luontevaa oman äänen käyttöä puhuen, loruillen ja laulaen 
- oman kehon ääniä, laululeikkejä ja kuvasta laulamista 
- ikäkauteen sopivia lasten- ja kansanlauluja, vuorolauluja 
- äänen ominaisuuksia 
- Maamme-laulu (1. lk) ja oman maakunnan laulu (2.lk) 
- esiintymistä ja esittämistä koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa 

 

Vuosiluokat 3. – 4. 
- perinteisiä ja oman aikamme lastenlauluja 
- kaanoneista kohti alkavaa moniäänisyyttä  
- muiden maakuntien lauluja (3.lk), pohjoismaiden kansallislaulut (4.lk) 
- esiintymistä ja esittämistä koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa 

 

Vuosiluokat 5. – 6. 
- Euroopan kansanmusiikkia (5.lk), muun maailman kansanmusiikkia (6.lk) 
- taidemusiikin historiaan liittyviä lauluja 
- kevyttä musiikkia eri tyylilajeja edustaen 
- bändisoittoon liittyviä lauluja. 
- esiintymistä ja esittämistä koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa 

 

7. vuosiluokka 
- äänenkäyttöä kehittäviä harjoituksia 
- erilaisiin laulutapoihin perehdyttävää yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa 
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Liite 2. Ehdotuksia musiikin kuunteluun 
 

Vuosiluokat 1. – 2.  
- Kuunnellaan musiikkia kokonaisvaltaisesti eläytyen. 
- Prokofjev: Pekka ja susi 
- Melartin: musiikkia näytelmään Prinsessa Ruusunen, esim. Juhlamarssi 
- Vivaldi: Neljä vuodenaikaa, muita konserttoja 
- Tšaikovski: Joutsenlampi 
- Saint-Saëns: Eläinten karnevaali 

Vuosiluokat 3. – 4.  
- tutustutaan orkesterin soittimiin 
- näytteitä yleisesti tunnetusta taidemusiikista 
- Tšaikovski: Pähkinänsärkijä 
- Smetana: Moldau 
- pohjoismaisten säveltäjien teoksia, esim. Edvard Griegin (Peer Gynt) ja Hugo Alfvenin 

musiikkia 

Vuosiluokat 5. – 6.  
- taidemusiikin aikakausien läpikäyntiin liittyviä näytteitä 
- monipuolisia kuuntelunäytteitä Euroopan kansanmusiikista ja maailmanmusiikista 
- tutustutaan kevyen musiikin tyylilajeihin 

 

7. vuosiluokka 
- monipuolista kuunteluohjelmistoa ja sen jäsentämistä ajallisesti, paikallisesti ja kulttuurisesti  
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Liite 3. Ehdotuksia musiikkilukutaidon sisällöiksi 

1. vuosiluokka 
- Dynamiikka: hiljainen — voimakas, hiljenevä — voimistuva,  
- Sointiväri: häly-sävel, oman äänen mahdollisuudet, soittimien äänen tunnistaminen  (rytmi- 

ja koulusoittimia)  
- Rytmi ja tempo: sanarytmi, perussyke, lyhyt — pitkä, hidas — nopea, hidastuva — 

nopeutuva, taa, titi, tauot, tasa- ja kolmijakoinen eläytyen 
- Melodia, harmonia: nouseva — laskeva, korkea — matala, so, mi, la, duuri — molli 

kuunnellen 
- Muoto: samanlainen — erilainen, soolo — tutti, säkeistö 

2. vuosiluokka 
- Dynamiikka: piano — forte, dynamiikan vaikutus musiikin tunnelmaan 
- Sointiväri: soittimien äänen tunnistaminen (orkesterisoittimia) 
- Rytmi ja tempo: taa-aa, vastaava tauko 
- Melodia, harmonia: do, re 
- Muoto: Kysymys — vastaus, AB 

 

3. vuosiluokka 
- Dynamiikka: crescendo — diminuendo, pianissimo, fortissimo 
- Sointiväri: lisää orkesterisoittimia 
- Rytmi ja tempo: tahti, tahtiviiva, 4/4, 2/4, 
- Melodia, harmonia: fa, ti, nuottiviivasto, G-avain, duuri- ja molliasteikko 
- Muoto: säe, säepari 

 

4. vuosiluokka 
- Dynamiikka: mezzopiano, mezzoforte, dynamiikan lyhenteet 
- Sointiväri: ihmisäänialat 
- Rytmi ja tempo: ¾, taa-aa-aa, taa-a-ti, ti-taa-aa ja vastaavat tauot  
- Melodia, harmonia: kaanon ja alkava moniäänisyys, duuri- ja mollikolmisointu kuunnellen 
- Muoto: AAA, ABA, rondo 

 

5. vuosiluokka 
- Dynamiikka: aksentti 
- Sointiväri: soitinperheet, sinfoniaorkesteri, rock-yhtye 
- Rytmi ja tempo: nuottiarvot 1/16-nuottiin asti ja vastaavat tauot, erilaisia tanssirytmejä 
- Melodia, harmonia: moniäänisten laulujen kokeiluja, sointutehot kuunnellen,  

Intervallikäsite ja intervallit, I, IV ja V asteen soinnut, klusteri 
- Muoto: kevyen musiikin rakennemerkit (intro, outro, välisoitto) 

 

6.- 7. vuosiluokat 
- Kaikilla alueilla (dynamiikka, sointiväri, rytmi ja tempo, melodia, harmonia, muoto) 

käytetään, sovelletaan ja vahvistetaan aiemmin opittuja käsitteitä. 
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Liite 4. Sisältöehdotuksia keholliseen ilmaisuun 
 

Vuosiluokat 1. – 2.  
- liikkeestä rytmiin, rytmistä liikkeeseen 
- tila, voima, aika, virtaaminen, muoto 
- mielikuvat 
- laulu- ja rytmileikit, lorut 
- toteutetaan rytmiä ja tempoa, perussyke 
- hidas — nopea, kiihtyvä — hidastuva 
- tasa- ja kolmijakoinen rytmi 
- soolo — tutti 
- eläytyminen ja rohkeus ilmaisemiseen 
- AB  
- marssi, juoksu, laukka, piirileikki, letkajenkka 

Vuosiluokat 3. – 4.  
- iskusävel, tahti, pisteellinen rytmi 
- tempojen vaihtelu 
- samanlainen – erilainen 
- kaanon 
- AAA, ABA 
- tanhuja ja tanssirytmejä: jenkka, valssi, latinalais-amerikkalaisten tanssien alkeita 

 

Vuosiluokat 5. – 6.  
- eri maiden ja maanosien tansseja ja kansantansseja 
- menuetti, poloneesi, rondo, masurkka 
- omia rytmisommitelmia 
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Liite 5.  Ehdotuksia musiikin kuunteluun musiikkiluokille 
 

Liitteen 2. lisäksi 

• Musorgski: Näyttelykuvia 
• Mozart: Taikahuilu, Sinfonia nro 40, Eine kleine Nachtmusik, konserttoja 
• Sibelius: Finlandia, Karelia-sarja, Valse Triste, Vesipisaroita 
• Brahms: Unkarilaiset tanssit 
• Ravel: Bolero 
• Hatšaturian: Miekkatanssi 
• Rimski-Korsakov: Kimalaisen lento 
• Ducat: Noidan oppipoika 
• Debussy: Faunin iltapäivä 
• Bizet: Carmen 
• Stravinsky: Tulilintu 
• Beethoven: Sinfoniat  nro 5 ja 9, Für Elise 
• Haydn: Yllätyssinfonia 
• Bach: Toccata ja fuuga d-molli 
• Händel: Messias 
• Gregoriaanista laulua 
• Nykymusiikkia 
• Suomalaisia säveltäjiä (Merikanto, Kuula, Melartin) 
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Liite 6.  Ehdotuksia musiikintuntemuksen sisällöiksi musiikkiluokille 
 
3. vuosiluokka 

Rytmi 

• tahdin käsite: tahtiviiva ja päätös- ja kertausmerkki  
• tahdinosoitus: 2/4,3/4 ja 4/4  
• peruskomppien harjoittelua, esim. tasa- ja kolmijakoiset rytmit  
• aika-arvot: neljäsosanuotti, kahdeksasosanuotti, puolinuotti, kokonuotti, pisteellinen 

neljäsosanuotti, pisteellinen puolinuotti ja neljäsosatauko  
• musiikkisanastoa kokemuksen kautta  
• rytmidiktaatteja 

 
Melodia ja harmonia 

• nuottiviivasto: g-avain, nuottien nimet ja sijainti viivastolla, duuriasteikko 

 
Säveltapailu ja harmonia 

• säveltapailua pentatonisella alueella opettajan valitsemalla metodilla  
• duuri- ja mollikolmisoinnun tunnistaminen kuullun perusteella  
• intervalleja: pieni terssi, suuri terssi ja kvintti 

 
Dynamiikka 

• crescendo – diminuendo, p, f, pp, ff 

 
Sointiväri 

• tutustutaan tavallisimpiin orkesterisoittimiin ja koulusoittimiin 

 
Muoto 

• AB, ABA 

 

4. vuosiluokka 

Rytmi 

• tahdinosoitus: C, alla breve  
• peruskomppien harjoittelua 
• aika-arvot: kuudestoistaosanuotti, pisteellinen kahdeksasosanuotti, synkooppi, trioli,  
• kahdeksasosatauko, puolitauko ja kokotauko  
• musiikkisanastoa kokemuksen kautta 
• rytmidiktaatteja 
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Melodia ja harmonia 

• luonnollinen molliasteikko  
• duuri- ja molliasteikot yhteen ristiin ja alennusmerkkiin asti  
• oktaavialoja: pieni, yksiviivainen ja kaksiviivainen  
• f-avain 

 
Säveltapailu 

• säveltapailua duuriasteikolla opettajan valitsemalla metodilla  
• intervallit priimistä oktaaviin  
• duuri- ja mollikolmisoinnun tunnistaminen kuullun perusteella  
• melodiadiktaatteja 

 
Dynamiikka 

• mp, mf 

 
Sointiväri 

• äänialat ja kuorotyypit 

 
Muoto 

• rondo, ykkös- ja kakkosmaali, da capo al fine 

5. vuosiluokka 

Rytmi 

• tahdinosoitus: 6/8, 5/4  
• peruskomppeja ohjelmiston mukaan  
• aika-arvot: pisteelliset rytmit, erilaiset synkoopit, 1/16 -tauko  
• musiikkisanastoa kokemuksen kautta  
• rytmidiktaatteja 

 
Melodia ja harmonia 

• harmoninen molli  
• duuri- ja molliasteikot kahteen ylennys- ja alennusmerkkiin asti  
• säestämiseen tarvittavaa sointuoppia 

 
Säveltapailu 

• säveltapailua duuri- ja molliasteikolla opettajan valitsemalla metodilla  
• duuriasteikkoiset intervallit laatuineen (suuret ja puhtaat)  
• melodiadiktaatteja 
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Dynamiikka 

• ppp, fff 

 
Sointiväri 

• sinfoniaorkesterin kokoonpano 

 
Muoto 

• Dal segno, O 

6. vuosiluokka 

Rytmi 

• tahdinosoitus: 7/8, vaihtuvia tahtilajeja  
• peruskomppeja (esim. calypso, samba)  
• aika-arvot: iso trioli  
• musiikkisanastoa kokemuksen kautta  
• rytmidiktaatteja 

 
Melodia ja harmonia 

• melodinen molli  
• duuri- ja molliasteikot kolmeen ristiin ja alennusmerkkiin asti  
• sointumerkkien käyttöä säestyksessä 

 
Säveltapailu 

• säveltapailua ohjelmiston oppimisen yhteydessä  
• intervalleja 

 
Dynamiikka 

• terassidynamiikka 

 
Sointiväri 

• tutustumista eri orkesteri- ja yhtyetyyppeihin 

 
Muoto 

• eri muotojen ymmärtäminen nuottikuvasta ohjelmiston oppimisen yhteydessä 
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Liite 7.  Musiikkisanastoa musiikkiluokille 

 

Vuosiluokille 3.-4.  
 

dynamiikka 

• piano 
• forte 
• pianissimo 
• fortissimo 
• mezzopiano 
• mezzoforte 
• crescendo 
• diminuendo 
• tempo 
• allegro 
• andante 
• adagio 
• moderato 
• largo 
• presto 
• ritardando 
• fermaatti 
• accelerando 

 

muuta sanastoa 

• intervalli 
• tempo 
• dynamiikka 
• soolo 
• tutti 
• da capo al fine 
• staccato 
• pizzicato 
• legato 
• tenuto 
• ostinato 
• kaanon 
• unisono 

 

Vuosiluokille 5.-6.  
 

dynamiikka 

• piano pianissimo 
• forte fortissimo 
• terassidynamiikka 

 

tempo 

• a tempo 
• alla marcia 
• letno 
• rubato 
• grave 
• vivace 
• ritenuto 

 

muuta sanastoa 

• aksentti 
• partituuri 
• stemma 
• segno 
• coda 
• meno 
• poco 
• molto 
• non troppo 
• a cappella 
• transponointi 
• variaatio 
• glissando 
• klusteri 

 



 312 

7.16  Kuvataide 
 
 
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja 
eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. 
Kuvataideopetuksessa on keskeistä ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja 
yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen ja 
oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja 
ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa. 

Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat 
ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan 
ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja niin, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde 
taiteeseen. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee 
ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet 
toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan 
käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle ominaista on teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän 
ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.  

Kuvataiteen osa-alueita ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen 
osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu sekä kuvaviestintä ja media. 

 
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
 
Kuvallinen ajattelu tarkoittaa mielikuvien avulla ajattelua; näkemistä, ymmärtämistä, muistamista, 
asioiden yhdistelyä, suunnittelua ja kuvittelua.  

Kuvailmaisussa keskeistä on kuvan tekeminen. Kuvallisia ilmaisutapoja ovat mm. maalaaminen, 
piirtäminen, grafiikka, muovailu ja rakentelu. Oppilas tutustuu kuvataiteen eri alueisiin ja harjoittelee 
erilaisia työskentelymenetelmiä ja välineiden käyttöä sekä kuvasommittelua.  

Maalaaminen kehittyy parhaiten, kun sitä lähestytään väreistä ja niiden ominaisuuksista sekä 
vaikutuksista käsin. Maalaamisen opettamisessa kiinnitetään huomiota oikeisiin työskentelytapoihin, 
käytetään asianmukaisia laadukkaita välineitä ja opetetaan oppilaat huolehtimaan välineistä.  

Piirtämisessä kiinnitetään huomiota työn luonnosteluun, oikeisiin työskentelytottumuksiin sekä 
välineiden ja papereiden vaihtelevaan käyttöön.  

Grafiikalle olennaista on toistaminen: yhdellä laatalla tai muulla painovälineellä voidaan painaa useita 
samanlaisia vedoksia. Tekniikan ohessa kiinnitetään huomiota kunkin tekniikan 
ilmaisumahdollisuuksiin.  

Muovailussa ja rakentelussa käsitellään konkreettisesti kolmiulotteisia tuotoksia. Oppilaita ohjataan ja 
kannustetaan kertomaan havainnoistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. Näköaistin ohessa kehitetään ja 
harjoitetaan kosketus- ja tuntoaistia. Savi on suositeltavin materiaali alimmilla luokilla. Savimassaa 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Muodon luomisen lisäksi oleellista on pinnan käsittely. Saviesine 
voidaan viimeistellä keramiikaksi polttamalla. 
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Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
 
Taiteentuntemus tarkoittaa sitä, että oppilas orientoituu taiteen maailmaan ja että hänessä herää 
kiinnostus kuvataidetta kohtaan. Kuvataide kattaa piirustuksen ja grafiikan, maalaustaiteen, 
kuvanveiston, installaatiot, performanssin, arkkitehtuurin, muotoilun, valokuvauksen, elokuvat, 
tietokonetaiteen ja myös näiden yhdistelmät sekä kuvallisen median kaikkine sovelluksineen.  

Kulttuurinen osaaminen tarkoittaa, että oppilas muodostaa käsityksen omasta kulttuuristaan suhteessa 
muihin kulttuureihin. Tämä vahvistaa hänen identiteettiään ja samalla suvaitsevaisuus ja ymmärrys 
kulttuurieroja ja niiden taustoja kohtaan kehittyy.  

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
 
Ympäristöestetiikan, arkkitehtuurin ja muotoilun osa-alueilla tärkeää on ympäristön havainnointi taiteen 
näkökulmasta. Luonteva tapa lähestyä luonnonympäristöä sekä rakennettua ympäristöä on 
havaintopohjainen piirtäminen, aistivaikutelmien kerääminen, mielikuvien kirjaaminen, 
dokumentoiminen valokuvaamalla ja videoimalla.  

Muotoilussa on oleellista ymmärtää, että jokaisen esineen taustalla on suunnittelija sekä suunnittelu- ja 
valmistusprosessi.  

 

Media ja kuvaviestintä 
 
Kuva, kirjoitettu kieli ja äänet yhdistyvät nykyajan mediassa. Mediaa opitaan ymmärtämään kuvia 
tekemällä, niitä tulkitsemalla ja analysoimalla. Mediaa voidaan yhdistää luontevasti muihin kuvataiteen 
osa-alueisiin sekä laajempiin aihekokonaisuuksiin.  

 
Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet kuvataiteessa 
 
1. Ihmisenä kasvaminen 
 
Kuvataiteen kaikkien kurssien keskeinen tavoite on tukea oppilaan kokonaisvaltaista ihmisenä 
kasvamista ja elämän hallinnan kehittymistä. Kuva-analyysin, arviointikeskustelujen, taiteen tekemisen 
ja omista töistä puhumisen avulla pyritään luomaan kasvuympäristö, joka tukee sekä yksilöllisyyden ja 
terveen itsetunnon että yhteisöllisyyden kehitystä. Kuvataiteen keinoin on mahdollista käsitellä 
sellaisiakin asioita, esimerkiksi tunteita, joista puhuminen on vaikeaa. Kuvataiteessa tärkeää on 
pitkäjänteinen ja tavoitteellinen oman ilmaisun kehittäminen. 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
 
Kuvataiteen oppisisältöihin kuuluu mm. taidehistoria, eri kulttuurien taide, muotoilu, tavarakulttuuri, 
arkkitehtuuri ja ympäristöestetiikka. Taide on samaan aikaan sekä keskeinen osa kulttuuri-identiteettiä 
että  eri kulttuurirajat ylittävä yhteinen ”kieli”. Taidekasvatus tukee monikulttuurista koulua. 
 
3. Viestintä ja mediataito 
 
Kuvallinen viestintä ja mediataito ovat kuvataiteen sisällöllisiä osa-alueita. Visuaalisen lukutaidon 
harjoitteleminen ja saavuttaminen ovat keskeisiä kuvataiteen tavoitteita. Pyrkimyksenä on kehittää 
tiedostavaa, vastuuntuntoista sekä kriittistä median kulutusta ja tekemistä. 
 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
 
Kuvataide seuraa yhteiskunnan tapahtumia ja muutoksia reagoiden ja kantaa ottaen. Yhteis-
kunnalliseen keskusteluun voi osallistua myös taiteen keinoin. Kuvataide tukee omien ideoiden 
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pitkäjänteistä kehittämistä ja suunnitelmien konkreettiseen muotoon muuttamista. Taide muokkaa myös 
elinympäristöä. 
 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
 
Kuvan tekemisen lähtökohtana on ympäristön näkeminen, kuunteleminen, koskettaminen, 
havainnoiminen ja jäsentäminen. Kuvataide kehittää oppilaan herkkyyttä aistia ja oivaltaa omaa itseä, 
ympäristöä ja toisia ihmisiä. Ympäristö-käsite pyritään ymmärtämään  rakennetun, sosiaalisen ja 
luonnon ympäristön näkökulmista. Kuvataiteen osa-alueista ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri 
käsittelevät erityisesti ympäristöä aiheena. Muotoiluun ja ”tavarakulttuuriin” tutustuttaessa puolestaan 
perehdytään tuotteen elinkaareen. 
 
Kuvataiteessa otetaan vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta kiin-
nittämällä huomiota erilaisten materiaalien valitsemiseen, käyttöön, kierrätykseen ja hävittämiseen. 
 
6. Turvallisuus ja liikenne 
 
Kuvataiteen avulla voidaan käsitellä yhteiskunnan ja yksilön elämän kipupisteitä (esim. henkistä ja 
fyysistä väkivaltaa) sekä niiden syitä ja seurauksia. Sekä taiteen tekemisen että analyyttisen 
keskustelun avulla etsitään keinoja ongelmien tunnistamiseksi ja kriisitilanteiden selviytymismalleiksi. 
 
Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri perehdyttää oppilasta yhdyskuntasuunnitteluun; toimivan ja 
turvallisen ympäristön rakentamiseen. Kuvataiteessa perehdytään myös kulkemisen / liikkumisen 
filosofiaan ja sen fyysisiin ilmentymiin: polkuihin, reitteihin ja kaupunkikulttuurin katuverkostoihin. 
Kaavoitukseen tutustuttaessa kiinnitetään huomiota tie- ja liikennesuunnitteluun. 
 
7. Ihminen ja teknologia 
 
Kuvataidetta tuotetaan myös teknologian keinoin, joten kuvataiteessa opetetaan myös teknologian 
käyttöä. Teknologian käyttö ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan sen suhde opetukseen on 
välineellinen ja kuvataidetta palveleva. Opetuksessa perehdytään ihmisen ja teknologian väliseen 
suhteeseen. Esim. viestintä- ja elokuvakasvatuksen avulla pyritään hyväksyvään, mutta kriittiseen 
suhtautumiseen teknologiaa kohtaan. 
 
Taiteen keinoin on mahdollista myös ennakoida ja kuvitella, leikitellä ihmisen ja teknologian suhteen 
tulevaisuudella. 
 
 
Arviointi 
 
Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota työskentelyprosessin eri vaiheisiin alkuideasta lähtien. 
Prosessin aikana syntyneet ideat, muistiinpanot ja luonnokset säilytetään ja niihin palataan 
arvioinnissa. Lopputuotosten ja esitysten arviointi ovat olennainen osa oppimista. Lisäksi arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota oppilaan työskentelytaitoihin sekä työvälineistä ja materiaaleista huolehtimiseen. 
Arviointi voi tapahtua oppilaiden ja opettajan yhteistyönä, pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. 
Arviointia tehdään myös itsearvioinnin muodossa ensimmäiseltä luokalta lähtien.  
 
Luokka-asteilla 7.-9. kuvataiteen tunneilla käytetään ns. kuvataidepäiväkirjaa, johon oppilas tekee sekä 
oppitunnin muistiinpanoja että omia henkilökohtaisia huomioita opitusta asiasta, omasta 
työskentelystään ja omasta suhteestaan aiheeseen / työskentelyprosessiin. Jokaisen oppitunnin 
lopussa oppilas arvioi omaa työskentelyään ja kirjoittaa/piirtää huomionsa päiväkirjaan. Päiväkirjan 
tekstejä ja luonnoksia hyödynnetään kurssin lopussa tehtävään portfolioon, johon hän kokoaa itse-
arvioinnin. 
 
Tuntityöskentelyn aikana opettaja antaa yksilöllistä palautetta oppilaalle ja arvioi hänen kanssaan 
oppilaan tekemiä ratkaisuja sekä ohjaa häntä havaintojen tekemisessä ja tulevien ratkaisujen 
ennakoinnissa.  
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Keskeinen itsearvioinnin tuki on ryhmäkritiikki. Kuvataiteessa harjoitellaan arviointia ja kuvista 
puhumista työskentelyn ohessa ns. välikritiikeillä että työskentelyn kokoavalla loppukritiikillä. Myös 
näyttelyillä on merkitystä itsearvioinnin ja kehittymisen kannalta. Oman työn viimeisteleminen osaksi 
näyttelykokonaisuutta ja sen näkeminen julkisesti esillä kehittää myös oppilaan itsetuntemusta, mikä 
puolestaan on tärkeää arvioinnin kannalta. 
 
 
Vuosiluokat  1.-4. 
 
Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1–4 harjoitellaan monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja 
mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvataiteen ilmaisullisiin, tiedollisiin ja 
taidollisiin tavoitteisiin pyritään kolmiportaisen prosessin aikana. Prosessiin liittyy kokeilevaa 
tutustumista työvälineisiin ja menetelmiin, kokeilua opituilla menetelmillä sekä menetelmien 
soveltamista. Eri vaiheisiin liittyy työn suunnittelua, luonnostelua, toteuttamista ja arviointia.  

 
Tavoitteet 1 – 4 -luokilla 
 
Oppilas oppii 
 
• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien 
  prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten 
  valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua 
• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta 
• tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen 
  kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja 
  kuvallisesta viestinnästä 
• tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden 
  kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä 
  oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria 
  ja muotoilua 
• arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 
• tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään 
• kuvallisen viestinnän välineiden käyttöä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen 
  maailman eroja. 
 
 
Tavoitteet  ja keskeisimmät sisällöt vuosiluokittain 1.-4. 
 
Vuosiluokka 1 
 
 Tavoitteet Keskeisimmät sisällöt 
Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 

Oppilas oppii 
havaintojen tekoa, mielikuvien 
prosessointia, kuvittelun, 
keksimisen ja luovan 
ongelmanratkaisun taitoja 
 
ilmaisemaan itseään 
kuvataiteen keinoin 
 
erilaisia piirustus- ja 
maalaustapoja 
 
 
 
 
oikeat työskentelytavat ja 
huolehtimaan työvälineistä 

Piirtäminen ja maalaaminen: 
viimeistelty työ, nopea/hidas ja 
pikkutarkka/suurpiirteinen 
piirtäminen, erilaisten 
piirustusmateriaalien ja  
välineiden monipuolinen 
käyttö, elämyksellinen 
piirtäminen, värien 
elämyksellinen kokeminen, 
päävärit ja välivärit, 
keskustelua värivivahteista 
 
 
 
 
Grafiikka:  
yksinkertaisten 
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toiston ja rytmin periaatteen 
ymmärtäminen 

 
havainnoimaan kolmiulotteisia 
teoksia ja ympäristöä 
 
oppii työstämään savea 

painomenetelmien kokeilu 
 
Muovailu ja rakentelu:  
kolmiulotteisen muodon 
kokeminen katselemalla, 
koskemalla, tunnustelemalla ja 
tekemällä 
 
saven käsittely 
peukalotekniikalla, vaihteleva 
pinnankäsittely 
 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen 

Oppilas oppii 
tunnistamaan joitakin 
kuvataiteen menetelmiä  
 
tarkastelemaan omia ja toisten 
tekemiä tuotoksia 
 
keskustelemaan tuotoksista 
käyttäen kuvataiteen 
peruskäsitteitä 
 
osaa toimia taidenäyttelyssä ja 
museossa 
 

Kuvataiteen eri osa-alueisiin ja 
menetelmiin tutustumista 
kuvien ja taideteosten avulla 
 
Taideteosten havainnointi ja 
havainnoista keskusteleminen 
 
Museovierailu tai taidenäyttely 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas oppii 
havainnoimaan ympäristöä 
yhteisesti sovitusta 
näkökulmasta 
 
kolmiulotteisen esineen 
suunnittelua ja rakentelua 

Tarkastellaan tuttuja paikkoja, 
rakennuksia, koulupihaa ja 
koulumatkaa 
(miellyttävä/epämiellyttävä, 
turvallinen/turvaton) 
 
Tarkastellaan tuttua 
esineympäristöä esim. 
käyttökelpoisuuden perusteella 
 
Kolmiulotteista rakentelua 
 

Media ja kuvaviestintä Oppilas oppii  
havaitsemaan todellisen ja 
kuvitteellisen maailman eroja 
mediaa tarkastellen 
 
Käyttämään mediaa hyväksi 
kuvan tekemisessä  
 
 

Tutustutaan sekä painetun että 
sähköisen viestinnän 
muotoihin 
 
Havainnoidaan omaa median 
käyttöä 
 
Käytetään medianvälineitä 
(esim. digikamera) 
kuvantekemisessä 
 
Kuvakerronnan perusteita: 
tarinasta kuvaksi ja kuvan ja 
tekstin yhdistämistä   
 

 
 
 
Vuosiluokka 2 
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 Tavoitteet Keskeisimmät sisällöt 
Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 

Oppilas oppii 
havaintojen tekoa, mielikuvien 
prosessointia, kuvittelun, 
keksimisen ja luovan 
ongelmanratkaisun taitoja 
 
havainnoimaan värien 
merkityksiä ja vaikutuksia 
 
ilmaisemaan itseään 
kuvataiteen keinoin 
 
erilaisia piirustus- ja 
maalaustapoja 
 
oikeat työskentelytavat ja 
huolehtimaan välineistä 
 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan kolmiulotteisia 
muotoja, esineitä, tiloja  
 
oppii työstämään savea 

Piirtäminen ja maalaaminen: 
viimeistelty työ, erilaisten 
piirustusmateriaalien ja  
välineiden monipuolinen 
käyttö, elämyksellinen 
piirtäminen, värit tunnelman 
luojina, värien kylmyys ja 
lämpimyys, tummuus-vaaleus 
 
Grafiikka:  
yksinkertaisia 
painomenetelmiä esim. 
kohopaino ja kaavainpaino 
 
Muovailu ja rakentelu:  
kolmiulotteisten muotojen 
suunnittelua ja valmistamista 
 
saven käsittely 
peukalotekniikalla, vaihteleva 
pinnankäsittely 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen 

Oppilas oppii 
tunnistamaan joitakin 
kuvataiteen menetelmiä  
 
tarkastelemaan omia ja toisten 
tekemiä tuotoksia 
 
keskustelemaan tuotoksista 
käyttäen kuvataiteen 
peruskäsitteitä 
 
osaa toimia taidenäyttelyssä ja 
museossa 
 
ymmärtämään taiteilijan 
työnkuvaa 

Kuvataiteen eri osa-alueisiin ja 
menetelmiin perehtyminen 
kuvien ja taideteosten avulla 
 
Taideteosten havainnointi ja 
havainnoista keskusteleminen 
 
Museovierailu tai taidenäyttely 
 
Taiteilijan työhön tutustumista 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas oppii 
havainnoimaan ympäristöä 
yhteisesti sovitusta 
näkökulmasta 
 
kolmiulotteisen esineen 
suunnittelua ja rakentelua 

Tarkastellaan tuttuja 
kotipaikkakunnan rakennuksia 
ja paikkoja.  
 
Esineen suunnittelua ja 
toteutusta 
 
Yksinkertaisen pienoismallin 
suunnittelu ja toteuttaminen 

Media ja kuvaviestintä Oppilas oppii  
ymmärtämään omaa median 
käyttöä ja arvioimaan median 
merkitystä omassa elämässä 
 
ymmärtämään mikä on kuvan 
merkitys ja tehtävä 
 
havaitsemaan todellisen ja 

Havainnoidaan omaa median 
käyttöä esim. mediapäiväkirjan 
avulla 
 
Kuvia tutkitaan, ryhmitellään ja 
arvioidaan: värit, sommittelu, 
kuvataiteen menetelmät, 
kiinnostavuus, 
todenmukaisuus, pelottavuus, 
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kuvitteellisen maailman eroja 
mediaa tarkastellen 
 
käyttämään mediaa hyväksi 
kuvan tekemisessä  
 
ymmärtää miten liikkuva kuva 
syntyy 
 

vastenmielisyys, 
sadunomaisuus, esteettisyys, 
selkeys  
 
Tarun ja todellisuuden erojen 
tutkiminen sähköisessä ja 
painetussa mediassa 
 
Käytetään medianvälineitä 
(esim. digikamera, 
videokamera) 
kuvantekemisessä 
 
 
Kuvakerronnan perusteita: 
tarinasta kuvaksi ja liikkuvaksi 
kuvaksi (esim. plärä, 
kynäanimaatio) sekä kuvan ja 
tekstin yhdistämistä   

 
 
 
Vuosiluokka 3 

 
 Tavoitteet Keskeisimmät sisällöt 
Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 

Oppilas oppii 
väriopin perusteita 
 
maalaamisen ja piirtämisen 
perustekniikat 
 
ilmaisemaan ajatuksia, tunteita 
ja mielikuvia värien avulla 
 
oppii tuottamaan kuvan 
havainnon pohjalta  
 
ymmärtämään toiston 
merkityksen grafiikan töissä 
 
grafiikan töille ominaisen 
merkintätavan 
 
luomaan muotoja eri 
savenkäsittelytekniikoin 
 
erilaisia 
pinnankäsittelytekniikoita 
 
muototajua muotoilemalla, 
veistämällä ja rakentelemalla  
 

Piirtäminen ja maalaaminen: 
Perehdytään värioppiin; 
puhtaan värin sekoittaminen, 
väriympyrän tekeminen, 
vastavärit, välivärit 
 
Maalaus: laveeraaminen ja 
sekatekniikoita (akvarelliliidulla 
piirtäminen ja laveeraaminen, 
rasvaliitu ja guassi, erilaiset 
kollaasit) 
 
Piirtäminen: pinnan 
kuvaamista eri piirtimin ja 
tekniikoin 
 
Vapaita värisommitelmia ja 
mielikuviin pohjautuvaa 
maalaamista.  
 
Havaintoon perustuvaa 
kuvausta (ihmiskuvaus, 
asetelma, maisema) 
 
Grafiikka:  
Koho- kaavainpainantaa, 
monotypiakokeiluja 
 
Merkintä (t.p.l’a) ja signeeraus 
 
Rytmiornamentti 
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Muovailu ja rakentelu:  
Saven käsittely makkara- ja 
levytekniikalla, saumaaminen, 
erilaiset pinnakäsittelytavat 
esim. maalaus, pinnan 
kohottaminen ja kaivertaminen 
 
Rakentelua mielikuvien / 
mallien mukaan, esim. mobile 
 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen 

Oppilas oppii 
tuntemaan omaa ja vieraiden 
kulttuurien kuvallista perinnettä 
 
arvostamaan erilaisia 
näkemyksiä taiteesta ja 
kuvallisesta viestinnästä 
 
 

Tutustutaan kuvantekijän 
työhön kuvien ja vierailun 
avulla 
 
Taidenäyttely tai museovierailu 
 
Taiteilijaelämänkerrat 
taidekuvien yhteydessä 
 
Tuotetaan maalaus, veistos tai 
kollaasi, jossa lähtökohtana on 
tunnettu taideteos 
 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas oppii  
havainnoimaan ja 
arvostamaan 
kotipaikkakuntansa tärkeitä 
rakennuksia ja 
luonnonympäristöä 
 
ymmärtämään esineen 
elinkaaren rakentumisen: 
raaka-aine, suunnittelu, 
muotoilu, toteutus, 
käyttökelpoisuuden ja 
esteettisyyden arviointi, 
kierrätys tai uusiokäyttö 
 

Tutustutaan luontoon, 
rakennuksiin ja Tampereen 
rakennusperintöön; kauneus, 
toiminnallisuus ja viihtyvyys ja 
tarkastelun näkökulmina  
 
käsitellään kestävän 
kehityksen ja muodin 
merkitystä esineiden 
tuotannossa; keksitään 
käytöstä poistuneelle esineelle 
uusi käyttötarkoitus 

Media ja kuvaviestintä Oppilas oppii 
arvioimaan omaa 
mediankäyttöään 
 
ymmärtämään dokumentti- 
fiktio- ja mainoskuvan eroja 
 
käyttämään medianvälineitä 
tuotoksissaan 
 
tutkimaan ja tulkitsemaan 
kuvaviestien sisältöjä, 
rakenteita ja merkityksiä  
 
 
 

Seurataan ja arvioidaan omaa 
mediankäyttöä 
 
Tutkitaan kuvaviestin 
tunnuspiirteitä esim. 
mainoksen ja sarjakuvan 
keinoin  
 
Käytetään medianvälineitä 
(esim. digi- ja videokamera) 
kuvan tekemisessä 
 
Kuvankerronnan perusteet: 
tekstistä tai tarinasta kuvaksi 
(kuvitus, sarjakuva, 
mainoskuva) 
 
Kuvakulmat ja kuvakoot 
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Vuosiluokka 4 
 
 
 Tavoitteet Keskeisimmät sisällöt 
Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 

Oppilas oppii 
väriopin perusteita 
 
maalaamisen ja piirtämisen 
perustekniikat 
 
ilmaisemaan ajatuksia, tunteita 
ja mielikuvia värien avulla 
 
oppii piirtämisen eri tekniikoita 
 
oppii tuottamaan kuvan 
havainnon pohjalta  
 
ymmärtämään toiston 
merkityksen grafiikan töissä 
 
grafiikan töille ominaisen 
merkintätavan 
 
luomaan muotoja eri 
savenkäsittelytekniikoin 
 
erilaisia 
pinnankäsittelytekniikoita 
 
muototajua muotoilemalla, 
veistämällä ja rakentelemalla  
 

Piirtäminen ja maalaaminen: 
Perehdytään värioppiin; 
murretut värit, valööri ja värin 
sävyerot, värien nimet 
 
Maalaus: kuivalle ja kostealle 
paperille, värin ja veden suhde 
siveltimessä, sekatekniikat 
(akvarelliliidulla piirtäminen ja 
laveeraaminen, rasvaliitu ja 
guassi, erilaiset kollaasit)  
 
Piirtäminen: viiva- ja 
valööripiirustus 
 
Vapaita värisommitelmia ja 
mielikuviin pohjautuvaa 
maalaamista.  
 
Havaintoon perustuvaa 
kuvausta (ihmiskuvaus, 
asetelma, maisema) 
 
Grafiikka:  
Koho- kaavainpainantaa, 
monotypiakokeiluja 
 
Merkintä (t.p.l’a) ja signeeraus 
 
Muovailu ja rakentelu:  
Saven käsittely makkara- ja 
levytekniikalla, saumaaminen, 
erilaiset pinnakäsittelytavat 
esim. maalaus, pinnan 
kohottaminen ja kaivertaminen 
 
Rakentelua mielikuvien / 
mallien mukaan, esim. 
naamari 
 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen 

Oppilas oppii 
tuntemaan omaa ja vieraiden 
kulttuurien kuvallista perinnettä 
 
arvostamaan erilaisia 
näkemyksiä taiteesta ja 
kuvallisesta viestinnästä 
 
suunnittelemaan ja 
toteuttamaan taidenäyttelyn 

Tutustutaan kuvantekijän 
työhön kuvien ja vierailun 
avulla 
 
Oman taidenäyttelyn 
suunnittelu, töiden valinta ja 
ripustus 
 
Tarkastellaan taidekuvien 
kuvakentän rakentumista, 
sommittelua ja värimaailmaa 
 
Taidenäyttely tai museovierailu 
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Taiteilijaelämänkerrat 
taidekuvien yhteydessä 
 
Tuotetaan maalaus, veistos tai 
kollaasi, jossa lähtökohtana on 
tunnettu taideteos 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas oppii  
rakennusten havainnoimaan 
rakennusten eri tyylejä ja 
yksityiskohtia 
 
arvostamaan 
kotipaikkakuntansa 
luonnonympäristöä 
 
ymmärtämään esineen 
elinkaaren rakentumisen: 
raaka-aine, suunnittelu, 
muotoilu, toteutus, 
käyttökelpoisuuden ja 
esteettisyyden arviointi, 
kierrätys tai uusiokäyttö 
 

Tarkastellaan rakennusten 
ikää ja tyyliä sekä 
yksityiskohtia.  
 
Perehdytään luontoon, 
rakennuksiin ja Tampereen 
rakennusperintöön; kauneus, 
toiminnallisuus ja viihtyvyys ja 
tarkastelun näkökulmina  
 
Toteutetaan pienoismalli 
tutusta kohteesta oikeisiin 
mittasuhteisiin pyrkien.  
 
Käsitellään kestävän 
kehityksen ja muodin 
merkitystä esineiden 
tuotannossa; keksitään 
käytöstä poistuneelle esineelle 
uusi käyttötarkoitus 

Media ja kuvaviestintä Oppilas oppii 
arvioimaan omaa 
mediankäyttöään 
 
käyttämään medianvälineitä 
tuotoksissaan 
 
tutkimaan ja tulkitsemaan 
kuvaviestien sisältöjä, 
rakenteita ja merkityksiä  
 
tarkastelemaan visuaalisia 
viestejä kriittisesti arvioiden 
 
oppii käyttämään erilaisia 
kuvakulmia ja kuvakokoja 
töissään 
 

Seurataan ja arvioidaan omaa 
mediankäyttöä 
 
Tutkitaan kuvaviestin 
tunnuspiirteitä esim. 
mainoksen, uutiskuvan ja 
sarjakuvan keinoin  
 
Käytetään medianvälineitä 
(esim. digi- ja videokamera) 
kuvan tekemisessä 
 
Kuvankerronnan perusteet: 
tekstistä tai tarinasta kuvaksi 
(kuvitus, sarjakuva, 
mainoskuva) 
 
Kuvakulmat ja kuvakoot  

 
 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
 
Oppilas 
- osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä muuntaa havaintojaan 

kuviksi 
- osaa käyttää keskeisiä välineitä ja tekniikoita työssään sekä käyttää luonnostelua työskentelynsä 

apuna 
- osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista 
- osaa sommittelun perusteita 
- osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä itsearvioinnissa 
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Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
 
Oppilas 
- tunnistaa ja osaa arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja koulussa 
- tuntee suunnittelun ja muotoilun perusteita 
- osaa työskennellä suunnitelmia tehdessään yksin ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
 
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
 
Oppilas 
- osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemieltymyksiään ja 

käyttää keskustelussa kuvataiteen käsitteitä 
- tietää, mitä taiteilijat, arkkitehdit ja suunnittelijat tekevät, tuntee joidenkin suomalaisten taiteilijoiden 

teoksia ja arkkitehtien töitä sekä omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien visuaalista 
ilmaisua 

- osaa toimia museossa ja taidenäyttelyssä 
- osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua 

ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa. 
 
Kuvaviestintä ja media  
 
Oppilas 
- osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä 
- osaa arvioida omaa median käyttöään, tehdä omia valintoja ja perustella näkökantojaan 
- osaa havaita ja arvioida todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja 
 
 
Vuosiluokat 5.-9.  
 
Kuvataiteen opetuksessa 5–9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän 
välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian 
hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä 
kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri 
kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy. Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden 
mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. 
Tavoitteena on, että opetuksessa oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä 
toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun 
kehittymistä ja taiteellista oppimista. 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 
- tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja 

työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan 
- nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta 

kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä 
- ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua 
- arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä 

ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä 
- hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja 

elämysten lähteinä 
- tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän 

välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa 
- tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä 

näkökulmasta 
- työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa 
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Vuosiluokka 5 
 
 Tavoitteet Keskeisimmät sisällöt 
Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 

Oppilas oppii 
ilmaisemaan tunteitaan ja 
mielikuviaan kuvailmaisun 
keinoin 
 
työskentelemään 
tavoitteellisesti ja 
prosessinomaisesti 
 
osaa valita työhönsä ja 
tavoitteisiin sopivimpia 
materiaaleja ja tekniikoita 
 
väriopin ja 
maalaustekniikoiden 
soveltamista 
 
kuvasommittelun perusteita: 
jännite, rytmi, muoto, väri, 
värien symboliikka, liike ja aika  
 
ymmärtämään muovaillun 
esineen valmistusprosessin 

Piirtäminen ja maalaaminen:  
elävä muodon kuvaus, 
havaintoon perustuva 
piirtäminen eri 
piirtämismenetelmillä 
 
henkilökuva croquis-
menetelmällä 
 
ihmiskuvaus: kokokuva ja 
mittasuhteet 
 
puhtaat pää- ja välivärit, 
vasta- l. komplementtivärit 
murretut värit, värin taittaminen 
vastavärillä, värin puhtaus, 
värisävyt ja valööri tilan kuvaa-
misessa 
 
luonnosten ääriviiva- ja valööri-
piirustusta (valööriasteikko) 
 
abstraktio-käsite, luonnon 
muodoista ja väreistä 
pelkistäminen 
 
muotoileva varjostus 
 
kuvan jäljentäminen ja 
suurentaminen 
 
Grafiikka:  
pelkistäminen, tyylittely, 
erilaiset pinnan-käsittelytavat, 
kuvan muuntelu vedostamalla,  
vedosten merkinnät, 
kehystäminen 
 
Pienikokoinen linotyö (ex 
libris), erilaisten 
kaiverrustapojen kokeilu, 
peilikuva 
 
Paperin valmistus yhdistettynä 
eri tekniikoihin 
 
Muovailu:  
Tutustutaan 
keramiikkaesineen 
valmistusprossiin  
 
Tehdään kipsivalu esim. 
savimuotista 
 
Ihmiskuvaus muovailun 
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keinoin (savi, rautalanka, kipsi; 
liikkeen ja asennon kuvaami-
nen) 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen 

Oppilas oppii 
tuntemaan joitakin Suomen 
taiteen vaiheita 
muinaistaiteesta nykypäivään 
 
tuntemaan joitakin modernin 
taiteen tyylejä 
 
käyttämään kuvataiteen 
sanastoa taiteesta 
keskustellessaan  
 
tarkastelemaan ja 
analysoimaan taidetta 
kriittisesti 

Tutustutaan Suomen taiteen 
vaiheisiin.  
 
Tutustutaan moderniin 
kuvataiteeseen; esim. 
impressionismi, kubismi, 
ekspressionismi, abstraktio 
taide 
 
Taiteilijaelämänkerrat taideku-
vien yhteydessä 
 
Kuvataiteen sanastoa: veistos-
kuvanveistäjä 
maalaus-taidemaalari 
grafiikan lehti-graafikko 
 
Taidenäyttelyt ja 
museokäynnit; soveltavia ja 
analyyttisiä tehtäviä (esim. 
taidekritiikin kirjoittaminen 
taideteoksesta) 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas oppii 
arvioimaan ja arvostamaan 
erilaisia ympäristöjä sekä 
esineitä ekologisesta, 
eettisestä ja esteettisestä 
näkökulmasta 
 
tuntemaan suunnittelu- ja 
muotoiluprosessin eri vaiheita 
ja soveltaa niitä 
työskentelyssään 
 

Lavaste- ja 
sisustussuunnittelua 
 
Rakennusten ja veistosten 
tarkastelua, uusien 
rakennusten sovittaminen 
vanhaan ympäristöön, 
kaupunkikohteen sovellus- ja 
parannusehdotuksia 
 
ympäristösuunnittelun 
ammattilaisen (arkkitehdin, 
maisema- tai 
kaavasuunnittelijan työhön 
tutustumista) 
 
esineiden käyttökelpoisuuden, 
esteettisyyden, ympäristön 
vaikutusten arviointi: 
materiaali, valmistus, 
käyttötarkoitus, kestävyys ja 
kierrätys 

Media ja kuvaviestintä Oppilas oppii 
kuvaviestinnän ja 
mediateknologian perusteita 
 
analysoimaan mediaesitysten 
sisältöjä, rakenteita ja 
visuaalista toteutusta 
 
 

Kuvitus hiusterällä, esim. 
sarjakuva 
 
Digikameran kuvien 
siirtäminen tietokoneelle 
 
Kuvankäsittelyohjelman 
perusteita (kuvien avaaminen 
kuvankäsittelyohjelmalla, 
kuvan rajaus, koon 
muuttaminen, valoisuuden ja 
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värin säätö, kopioiminen ja 
liittäminen) 
 
Toimiminen videon 
tuotantoryhmässä 
 
Videointiohjelmankäyttö 
tietokoneella (videotiedoston 
siirtäminen ohjelmaan, 
kuvaleikkeiden siirtäminen 
leikepöydälle, alku ja 
lopputekstien tekeminen, 
äänen liittäminen videoon) 

 
 
Vuosiluokka 6 
 
 Tavoitteet Keskeisimmät sisällöt 
Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 

Oppilas oppii 
ilmaisemaan tunteitaan ja 
mielikuviaan kuvailmaisun 
keinoin 
 
työskentelemään 
tavoitteellisesti ja 
prosessinomaisesti 
 
osaa valita työhönsä ja 
tavoitteisiin sopivimpia 
materiaaleja ja tekniikoita 
 
väriopin ja 
maalaustekniikoiden 
soveltamista 
 
ymmärtämään väriopin 
psykologista vaikutusta ja 
värisymboliikkaa 
 
kuvasommittelun perusteita: 
jännite, rytmi, muoto, väri, 
värien symboliikka, liike ja aika  
 
ymmärtämään muovaillun 
esineen valmistusprosessin 
 
oppii tarkastelemaan 
veistoksia ja ymmärtää 
veistoksen valmistusprosessin 

Piirtäminen ja maalaaminen:  
elävä muodon kuvaus, 
havaintoon perustuva 
piirtäminen eri 
piirtämismenetelmillä 
 
henkilökuva croquis-
menetelmällä 
 
ihmiskuvaus: kasvotutkielma, 
muotokuva, silhuetti 
kuvan jäljentäminen ja 
suurentaminen 
 
silkkipaino  
 
puhtaat pää- ja välivärit, 
vasta- l. komplementtivärit 
murretut värit, värin taittaminen 
vastavärillä, värin puhtaus, 
värisävyt ja valööri tilan kuvaa-
misessa 
 
värien psykologinen vaikutus 
ja värisymboliikka (heraldiset 
värit, liturgiset värit, huomio- ja 
varoitusvärit, logot, graffitit, 
merkit) 
 
luonnosten ääriviiva- ja valööri-
piirustusta (valööriasteikko) 
 
abstraktio-käsite, luonnon 
muodoista ja väreistä 
pelkistäminen 
 
muotoileva varjostus 
 
sarjakuva (kuvitus hiusterällä) 
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kuvan jäljentäminen ja 
suurentaminen 
 
Grafiikka:  
pelkistäminen, tyylittely, 
erilaiset pinnan-käsittelytavat, 
kuvan muuntelu vedostamalla,  
vedosten merkinnät, 
kehystäminen 
 
Suurempikokoinen linotyö, 
esim. maisema-, asetelma tai 
kuvitustyö 
 
Paperin valmistus yhdistettynä 
eri tekniikoihin 
 
Muovailu:  
Tutustutaan julkisiin veistoksiin 
ja tehdään oma veistos 
kipsistä 
 
Tehdään ympäristöteos tai 
monumentaaliveistos 
materiaaleja yhdistelemällä 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen osaaminen 

Oppilas oppii 
tuntemaan joitakin Suomen ja 
maailman taiteen vaiheita  
 
tuntemaan joitakin modernin 
taiteen tyylejä 
 
tarkastelemaan ja 
analysoimaan taidetta 
kriittisesti eri näkökulmista 

Jatketaan Suomen ja 
maailman taiteen vaiheiden 
tarkastelua 
 
Taiteilijaelämänkerrat taideku-
vien yhteydessä 
 
Jatketaan modernin 
kuvataiteen tarkastelua; esim. 
impressionismi, kubismi, 
ekspressionismi, abstraktio 
taide 
 
Taidenäyttelyt ja 
museokäynnit; soveltavia ja 
analyyttisiä tehtäviä (esim. 
lehdistön kritiikin analysointia 
ja tarkastelua) 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja muotoilu 

Oppilas oppii 
arvioimaan ja arvostamaan 
erilaisia ympäristöjä sekä 
esineitä ekologisesta, 
eettisestä ja esteettisestä 
näkökulmasta 
 
tuntemaan suunnittelu- ja 
muotoiluprosessin eri vaiheita 
ja soveltaa niitä 
työskentelyssään 
 

Lavaste- ja 
sisustussuunnittelua 
 
Pienoismallin suunnittelu ja 
toteutus 
 
Rakennusten ja veistosten 
tarkastelua, uusien 
rakennusten sovittaminen 
vanhaan ympäristöön, 
kaupunkikohteen sovellus- ja 
parannusehdotuksia 
 
Esineiden käyttökelpoisuuden, 
esteettisyyden, ympäristön 
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vaikutusten arviointi: 
materiaali, valmistus, 
käyttötarkoitus, kestävyys ja 
kierrätys 

Media ja kuvaviestintä Oppilas oppii 
käyttämään mediateknologiaa 
kuvataiteessa 
 
oppii graafisen suunnittelun 
perusteita 
 
analysoimaan mediaesitysten 
sisältöjä, rakenteita ja 
visuaalista toteutusta 
 
ymmärtämään 
mediateknologian historiaa ja 
kehittymistä 

Digikameran kuvien 
siirtäminen tietokoneelle 
 
Graafisen suunnittelun 
perusteita (kuvien avaaminen 
kuvankäsittelyohjelmalla, 
kuvan rajaus, koon 
muuttaminen, valoisuuden ja 
värin säätö, kopioiminen ja 
liittäminen) 
 
Toimiminen videon 
tuotantoryhmässä 
 
Videointiohjelmankäyttö 
tietokoneella (videotiedoston 
siirtäminen ohjelmaan, 
kuvaleikkeiden siirtäminen 
leikepöydälle, alku ja 
lopputekstien tekeminen, 
äänen liittäminen videoon) 
 
Elokuvan, television ja 
tietokoneen historiaa 

 
 
Vuosiluokat 7.-9. 
 
Tärkein asia, jota vuosiluokkien 7.-9. kuvataiteessa harjoitellaan, on elämän herkkyyden 
ymmärtäminen. Pohjimmiltaan kuvataiteessa on kyse kyvystä aistia ja oivaltaa omaa itseä, toisia 
ihmisiä sekä fyysistä, henkistä, sosiaalista ja median luomaa ympäristöä. 
 
Kuvataiteen avulla oppilas tekee analyysia ja synteesiä niistä yksittäisistä tiedoista, taidoista ja 
havainnoista, joita hän on muiden oppituntien aikana kohdannut ja tallentanut omaan minäänsä. Näin 
oppilaan tiedonhankintajärjestelmä laajenee ja kokonaisvaltainen näkemys maailmasta syvenee. 
Älyllinen suoritus kaipaa parikseen luovaa katsomista, nopeaa näkemistä ja idean nappaavaa 
tarinankerrontataitoa. 
 
Itseilmaisu, havainnointi- / näkökyvyn kehittäminen, luova ongelmanratkaisu sekä pyrkimys muodostaa 
omakohtainen suhde taiteeseen ovat keskeisiä kuvataideopetuksen tavoitteita, jotka tukevat oppilaan 
henkilökohtaista kasvua tasapainoiseksi kansalaiseksi. 
Kuvataiteen sisäinen integraatio ja monipuoliset työskentelymenetelmät tukevat sekä yksilöllistä että 
yhteisöllistä oppimista, jonka tavoitteena on kehittää eettistä ja esteettistä tietoisuutta ja kestävää 
elämäntapaa. 
 

Vuosiluokka 7 
 
Tavoitteet  
 
Oppilas oppii 
- tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja 

työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. 
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- nauttimaan omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti. 
- arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä 

ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä. 
- hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja 

elämysten lähteinä. 
- tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä 

näkökulmasta. 
- tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän 

välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen. 
- ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä. 
 
 
Keskeiset sisällöt  
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
 
- Piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä 
- Sommittelu: muoto, väri, tila, liike ja aika 
- Kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan käyttäminen kuvailmaisussa 
- Omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. 
 
Taiteen ja kulttuurien tuntemus 
 
- Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa  
- Kuvien analysointia: taidekuvan muodollisen rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja 

taidekritiikkiä  
- Ohjattuja näyttely- ja taiteilijavierailuja sekä internetin kulttuuripalvelujen hyödyntämistä. 
 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
 
- Sosiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön havainnoiminen, aktiivinen näkeminen,           

analysoiminen ja jäsentäminen 
- Erilaisten ympäristöjen ja esineiden esteettisten ja ekologisten ominaisuuksien tunnistaminen, 

erotteleminen, arvioiminen ja arvottaminen 
- Tilan havainnointi, suunnittelu ja rakentaminen 
- Arkkitehtuurin ja muotoilun kulttuuristen, tyylillisten ja ilmaisullisten keinojen tunnistaminen 
- Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpien edustajien tunnistaminen 
- Muotoiluprosessin harjoitteleminen, erilaisten muotoilumateriaalien käyttäminen. 
 
Media ja kuvaviestintä 
 
-    Visuaalisen lukutaidon harjoittelu 
- Kuvan käyttötarkoituksia mediassa, media-esitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia 
- Valokuvaus, videokuvaus ja digitaalinen kuva 
- Kuvakerronnan muodot: kuvitus, sarjakuva ja liikkuvan kuvan erityispiirteet 
- Graafinen suunnittelu: kuva ja sana, typografian ja taiton perusteita, mainonnan kanavia ja 

ilmaisukeinoja 
- Elokuvien ja TV-ohjelmien analysointia. 
 
 
Oppimisen tuki 
 
Yleinen tuki 
 
Kuvataiteessa oppilaan tuen keskeisin muoto sisältyy joustavaan, henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä 
opettajan ja oppilaan väliseen välittömään kontaktiin. Oppilaille etsitään heidän kanssaan keskustellen 
eriyttäviä ja persoonakohtaisia työtapoja. Myös välineiden ja materiaalien valinnassa huomioidaan 
oppilaiden yksilöllisyys. 
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Kuvataiteessa teoria syvenee lähes aina käytännön työskentelyyn, mikä auttaa asioiden konkreettista 
hahmottamista. Opetusta on mahdollista tukea havainnointi- ja apumateriaalin avulla oppiaineen 
materiaali- ja välinepainotteisuuden vuoksi. Opettaja ohjaa tukea tarvitsevaa oppilasta materiaalien ja 
välineiden käsittelyssä kädestä pitäen. 
 
Tukea tarvitsevalle oppilaalle voidaan valita materiaaleja ja työskentelytapoja yksilöllisesti, vaikka 
opetettavan asian sisällölliset tavoitteet olisivat kaikille samat. Oppilas voi työskennellä myös 
rauhallisemmassa, erillisessä tilassa, jos isossa ryhmässä keskittyminen on vaikeaa. 
 
Kuvataiteen tunneilla liikutaan paljon ja työskennellään myös esim. seisten, mikä antaa luontevan 
mahdollisuuden pienten taukojen ja liikkumisen hyödyntämiseen.  
 
Oppilaat työstävät kurssien aikana kuvataidepäiväkirjaa. Tätä työtä voidaan tehdä monin eri tavoin. 
Tukea tarvitsevat oppilaat saavat joka tunti konkreettisen mallin päiväkirjan tekemisestä, vaikka 
työskentely syvenisi muilla oppilailla luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. Päiväkirjan käyttö tukee oman 
työprosessin jäsentämistä kaikilla oppilailla. Päiväkirjaan tehtävät kotitehtävät voidaan tehdä erilaisin 
välinein ja menetelmin. Kirjoittamisen lisäksi nämä havainnointitehtävät voidaan suorittaa myös esim. 
valokuvaamalla. 
 
Kuvataiteen luokassa pyritään antamaan kaikille oppilaille säännöllisesti rakentavaa ja kannustavaa 
palautetta, mikä tukee oppilaan persoonallisuuden ja itsetunnon kasvua ja tuottaa oppilaalle työnteon 
iloa koulupäivän sisällä. Kuvataiteessa kannustetaan oppilaita myös oppilaiden väliseen palautteeseen 
ja keskusteluun sekä yhteisölliseen työskentelyyn, mutta sallitaan yksin tekeminen ja henkilökohtaisiin 
projekteihin syventyminen. 
 
Kuvataiteen työskentelyssä pyritään pääsemään irti ahdistavasta kiireen tunteesta. Oppilaat voivat 
halutessaan jatkaa projektejaan myös ylimääräisellä, sovitulla ajalla. 
 
Kuvataiteella on myös terapeuttinen luonne. Kuvataiteen tunneilla pyritään ilmapiiriin, jossa on 
rentouttavaa ja innostavaa työskennellä. Tärkeänä tavoitteena onkin onnellisten hetkien tuottaminen; 
oppilaan persoonallisuudesta ja yksilöllisyyden piirteistä riippumatta jokaisen tulisi voida löytää jokaisen 
oppitunnin aikana hyviä hetkiä työn tekemisen ääreltä. Kuvataide antaa yleistä tukea tasapainoisen, 
virkeän ja tyytyväisen mielen saavuttamiseksi. 
 
 
Tehostettu ja erityinen tuki 
 
Kuvataiteessa tehostettu ja erityinen tuki tarkoittaa yleisen tuen keinojen tehostettua käyttöä. Tällöin 
tehdään yhteistyötä erityisopetuksen ja oppilashuoltotyöryhmän kanssa. 
 
 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Oppilas osaa 
 
• ilmaista itseään kuvallisin keinoin 
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä 
  materiaaleja ja työskentelytekniikoita 
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita 
• selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin 
• tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja 
  kulttuuriseen yhteyteen 
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia 
• hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuripalveluja 
• erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia 
  ominaisuuksia 
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään 
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• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä 
• kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja 
  digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua 
• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta 
  omassa työskentelyssään 
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa 
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen 
yhteistyöhön muiden kanssa 
• osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua 
ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. 
 
 
 
7.17  Käsityö 
 
 
VUOSILUOKAT 1 – 9 
 
Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen 
työntekoon sekä kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, 
ongelmanratkaisutaitoja ja ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. 
 
Oppilas oppii käsityön perustekniikoita, tutustuu erilaisiin materiaaleihin, työvälineisiin ja koneisiin. 
Taitoja harjaannutetaan ja syvennetään vuosittain laajenevilla oppisisällöillä. Opetus toteutetaan 
oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein sekä erilaisia oppimisympäristöjä 
hyödyntäen. Tavoitteena on tutkien, kokeillen ja keksien edetä kohti kokonaisen käsityöprosessin 
hallintaa ja siirtää taidot arkielämään. Opetusta pyritään liittämään luontevasti koulun muihin 
oppiaineisiin.  
 
Käsityön opiskeluun luodaan puitteet, jossa oppilas kokee työn tekemisen innostavaksi ja mielekkääksi. 
Oppilas työskentelee sekä yksin että erilaisissa ryhmissä, joissa hän oppii arvostamaan omaa ja toisen 
työtä sekä vastuunottamista ja työn loppuun saattamisesta. Oppilasta ohjataan huolehtimaan 
työvälineistä ja -ympäristöstä sekä työturvallisuudesta.  
 
Turvallinen työskentely taataan sillä, että oppilaat ohjataan 1.luokasta lähtien työvälineiden, koneiden ja 
laitteiden sekä materiaalien oikeaan käyttämiseen. Työskentelytilat opitaan pitämään siisteinä, tavarat 
järjestyksessä ja omilla paikoillaan. Käsityön työturvallisuusopas (viimeisin painos) ohjaa opettajaa 
turvalliseen työskentelyyn. 
 
Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön 
kulttuuriperinteeseen. 
 
 
Opetuksen järjestäminen  
 

Ensimmäisellä ja toisella luokalla käsityö sisältää myös askartelunomaisia sisältöalueita, joita 
integroidaan muihin oppiaineisiin. 

3. – 7. vuosiluokalla käsityö sisältää sekä teknisen että tekstiilityön oppiainesta. Käsityön sisältöalueen 
vaihtaminen tapahtuu lukukausien vaihteessa. Töitä voidaan toteuttaa myös yhteisinä käsitöinä, jolloin 
samassa työssä on sekä teknisen että tekstiilityön sisältöalueita. 8.-9. luokilla käsityö on valinnainen 
aine. 
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Arviointi 

Käsityössä arvioidaan oppilaan työskentelyä kokonaisuutena ja otetaan huomioon kaikki 
käsityöprosessin osa-alueet: suunnittelu, valmistus ja itsearviointi. Luokkakohtaisesti arviointi 
kohdentuu oppilaiden taitotason mukaisesti eri osa-alueisiin.  

Arvioinnissa korostuvat itsenäisen työskentelyn ja ongelmanratkaisun merkitys. Työturvallisuuden 
noudattaminen ja vastuun ottaminen omasta työskentely-ympäristöstä ovat keskeisiä osia työskentelyn 
arvioinnissa. Oppilasta ohjataan myös laadukkaiden, omaperäisten töiden suunnitteluun ja 
valmistukseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota keskeisten opetussuunnitelmassa mainittujen 
tekniikoiden hallintaan. Itsearvioinnin kohdalla painotetaan arvioinnin realistisuutta ja syvällisyyttä.  

Oppilas saa tietoa omasta osaamisestaan jatkuvan palautteen ja itsearvioinnin avulla, joka tapahtuu 
työskentelyn kuluessa ja sen valmistuttua. Itsearvioinnille sopivia muotoja ovat esimerkiksi suullinen 
arviointi opettajan kanssa tai yhteisessä ryhmäkeskustelussa, kirjallinen arviointi arviointilomakkeella; 
vapaamuotoisesti tai tietokoneavusteisesti, töistä koottu näyttely, jolloin oppilaat itse arvioivat esillä 
olevat työt tai keskustelevat niistä yhdessä opettajajohtoisesti.    

Itsearvioinnin kohteena ovat työn laadun, työskentelyprosessin ja sen eri vaiheiden, tuntityöskentelyn ja 
työskentelyasenteen arvioiminen, tarkoituksenaan antaa oppilaalle realistista tietoa omasta 
osaamisestaan ja sen vahvuusalueista. Itsearvioinnilla voidaan toisaalta ohjata oppilasta huomioimaan 
muiden oppilaiden töiden onnistumista. Positiivisten havaintojen ohella prosessin heikkojen kohtien 
havainnointi antaa oppilaalle mahdollisuuden parantaa toimintaansa seuraavien prosessien aikana. 
Kokonaisuutena itsearvioinnin on oltava niin perusteltua ja syvällistä kuin oppilaan ikävaiheessa on 
mahdollista. Itsearviointi, opettajan tekemän arvioinnin ohella, toimii myös välineenä, jolla vanhemmat 
saavat tietoa oppilaan työskentelystä ja käsityön arvioinnista.  

 
Vuosiluokat 1- 4 
 
Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1−4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja -taitoihin 
sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja 
materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia 
suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä 
sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja 
ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä.  Monipuolinen 
työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, jolloin oppilaassa syntyy 
myönteinen asenne työn tekemistä ja opiskelua kohtaan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille 
oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä. 
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Yhteiset 
tavoitteet 

1. luokka 2. luokka 

 Oppilas  
- perehtyy käsityön 

peruskäsitteisiin, materiaaleihin, 
työvälineisiin ja tekniikoihin  

- suunnittelee omaa työtään  
- pyrkii aktiiviseen, itsenäiseen ja 

huolelliseen työsuoritukseen 
- saa työnsä valmiiksi 
- oppii kiinnittämään huomiota 

tuotteiden esteettisiin 
ominaisuuksiin, väreihin ja 
muotoihin  

- kokeilee, saa uusia elämyksiä, 
ratkaisee ongelmia ja kehittää 
luovuuttaan  

- oppii arvostamaan omaa ja 
muiden työtä sekä käsityöllisiä 
kulttuuriperinteitä 

- oppii huolehtimaan 
työympäristöstään ja välineistään   

- omaksuu työturvallisuuteen 
liittyviä perusasioita 

Oppilas  
- perehtyy käsityön käsitteisiin, 

materiaaleihin, työvälineisiin ja 
tekniikoihin  

- omaksuu suunnittelutaitoja  
- oppii tuotteiden valmistamista ja 

korjaamista 
- harjoittelee suunnitelmallista 

työskentelyä itsenäisesti ja 
ryhmässä 

- oppii käytettävien materiaalien 
taloudellista käyttöä  

- kokeilee, saa uusia elämyksiä, 
ratkaisee ongelmia ja kehittää 
luovuuttaan 

- oppii arvioimaan ja arvostamaan 
omaa ja muiden työtä ja toimintaa  

- oppii sosiaalisuutta, 
pitkäjänteisyyttä, vastuuntuntoa ja 
omien tunteittensa hallinta 

- oppii huolehtimaan 
työympäristöstään ja välineistään 
sekä huomioimaan oman ja toisen 
työturvallisuuden 
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Tekninen työ 
 

 
1.luokka 

 
2.luokka 

 
Sisällöt 

 
Erilaisiin materiaaleihin 
tutustuminen  

- arkipäivän elämän keskeiset 
materiaalit  

- luonnon- sekä synteettiset 
materiaalit  

- jäännös- ja 
kierrätysmateriaalit 

 

 Materiaaleina käytetään esim. puuta, 
metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia tai 
muovia. 
 
Eri materiaalien ominaisuuksia 
tutkitaan aistien avulla. 

Materiaaleina käytetään esim. puuta, 
metallia, kaarnaa, tuohta, pahvia, muovia, 
lasia tai betonia. 
 
Eri materiaalien ominaisuuksia tutkitaan 
aistien ja apuvälineiden avulla. 

 Suunnittelu 
- omien töiden 

etukäteissuunnittelu 
yksinkertaisten työpiirrosten 
avulla 

- teknisesti 
tarkoituksenmukaisen esineen 
suunnittelun johdattaminen 

- esteettisesti kauniin esineen 
suunnitteluun johdattaminen 

- yhteissuunnitteluun 
totuttautuminen 

Suunnittelu 
- omien töiden etukäteissuunnittelu 

yksinkertaisten työpiirrosten avulla 
- teknisesti tarkoituksenmukaisen 

esineen suunnittelun 
vahvistaminen 

- esteettisesti kauniin esineen 
suunnitteluun syventäminen 

- yhteissuunnitteluun vahvistaminen 

 Työskentely eri materiaalien 
parissa 
Puu 

- mittaaminen ja merkitseminen 
mallineen ja mittapalan avulla 

- kappaleen kiinnittäminen 
höyläpenkkiin ja 
kulmasahauslaitteeseen 

- sahaaminen 
kulmasahauslaitteella 

- vuoleminen 
- liimaaminen 
- hiominen 
- pintakäsittely esim. 

vesiohenteisilla maaleilla, 
petsaamalla, luonnonvahalla 
tai ruokaöljyllä 
 

Työskentely eri materiaalien parissa 
Puu 

- mittaaminen ja merkitseminen 
viivaimen avulla 

- kappaleen kiinnittäminen 
höyläpenkkiin ja 
kulmasahauslaitteeseen 

- sahaaminen kulmasahauslaitteella 
ja askartelusahalla 

- vuoleminen 
- liimaaminen 
- hiominen 
- viilaaminen 
- pintakäsittely esim. vesiohenteisilla 

maaleilla, petsaamalla, 
luonnonvahalla sekä ruoka- tai 
parafiiniöljyllä 

 Metalli 
- ohkolevyn työstäminen 

leikkaamalla ja muotoja 
painamalla 

- metallilangan katkaisu ja 
muotoilu taivuttamalla 

- yksinkertaisten perinne-
esineiden valmistaminen 

 
Muut Materiaalit 

- työstökokeiluja eri tekniikoita 
kokeillen 
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  Fysikaalisiin ilmiöihin 
perehtyminen  

- materiaalien rakenteeseen 
tutustuminen ja sen 
tutkiminen (esim. paino, 
kovuus, joustavuus, 
pintarakenne, leikkauspinta)                                                                                   

                             

  - yksinkertaiseen virtapiiriin 
tutustuminen ja sellaisen 
rakentaminen 

- kuminauhalla tai jousella toimivan 
laitteen valmistaminen 

Työtavat - perustaitojen oppimista 
painottavaa työskentelyä  

- luovuutta ja 
ongelmanratkaisutaitoja 
kehittäviä työtapoja 
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Tekstiilityö 
 

1.luokka 2.luokka 

Sisällöt Erilaisiin materiaaleihin 
tutustuminen  

- arkipäivän elämän keskeiset 
materiaalit  

- kierrätys, tuunaaminen 
 

 

 Ompelu 
- valmis yksinkertainen kaava 
- leikkaaminen 
- nuppineuloilla kiinnittäminen 
- aloitus ja päättäminen (solmu/ 

pujottaminen) 
- etupisto 
- luotospisto 

Ompelu 
- valmis ja itse tehty kaava 
- pykäpisto 

 Virkkaus 
- aloitussilmukka   
- ketjusilmukka  
- oikea virkkausote                                                           

 

Virkkaus 
- kiinteä silmukka 

 Kankaan koristelu 
- pujottelu kankaan 

rakenteeseen 

Kankaan koristelu 
- kankaan painanta; töpötys / 

sabloona 
  Kudonta 

- pujottelu 
 Erikoistekniikat 

- punonta (esim. palmikointi, 
nyörit, nauhat) 

Erikoistekniikat 
- tupsut 

 
 Suunnittelu 

- kuvan piirtämistä aiotusta 
työstä 

- työn sommittelua virkatusta 
ketjusta  

- kuvion suunnittelua 
annettujen tavoitteiden 
puitteissa 

- työn värien suunnittelua 

Suunnittelu 
- kuvan piirtämistä aiotusta työstä ja 

sen täsmentämistä kirjoittamalla 
- työn suunnittelua virkatusta 

kappaleesta  
- kuvion suunnittelua annettujen 

tavoitteiden puitteissa 
- työn värien suunnittelua 

  Fysikaalisiin ilmiöihin 
perehtyminen  

- materiaalien rakenteeseen 
tutustuminen ja sen 
tutkiminen (esim. tuntu, 
joustavuus) 

                             

Työskentelytavat 
ja -taidot 

- perustaitojen oppiminen 
ergonomia huomioiden 

- luovuuden ja 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittäminen 

- työskentelytapojen liittäminen 
arkielämään 

- materiaalien ja työvälineiden 
käyttäminen annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

- yksinkertaisen työohjeen 
mukaan työskenteleminen 

 

Kuluttajataidot - materiaalien ja välineitten  
tarkoituksenmukainen 
valitseminen ja käyttäminen 
ohjattuna (esim. toisiinsa 
sopivat neula, lanka, kangas, 
lankavyötteen tiedot) 
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Yhteiset 
tavoitteet 

 
3.luokka 

 
4. luokka 

 Oppilas  
- harjoittelee kokonaisen 

käsityöprosessin hallintaa, johon 
kuuluu tuotteen suunnittelu, 
valmistaminen ja arviointi  

- ottaa vastuuta omasta 
esineympäristöstään ja ymmärtää, 
että tuotteilla on elinkaari 

- ottaa vastuuta oman 
oppimisympäristön viihtyisyydestä ja 
siisteydestä sekä huolehtii yhteisestä 
esine- ja materiaaliympäristöstä  

- oppii käsityön käsitteitä ja osaa 
käyttää niitä työskentelynsä aikana 

- omaksuu positiivisen asenteen 
työsuojeluun ja oppii turvallista 
työvälineiden, laitteiden ja koneiden 
käyttöä 

- oppii avaruudellista hahmottamista 
suunnittelussaan ja työskentelyssään  

- harjaantuu arvioimaan ja 
arvostamaan omaa ja muiden työtä. 
 

Oppilas  
- harjaantuu käsityöprosessin edellyttämissä 

taidoissa, 
- tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön 

käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa 
oppimisympäristöissä 

- tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan 
- oppii avaruudellista hahmottamista 

suunnittelussaan ja työskentelyssään  
- tuntee vastuunsa omasta esineympäristöstään  
- tuntee vastuunsa oman oppimisympäristön 

viihtyisyydestä ja siisteydestä sekä huolehtii 
yhteisestä esine- ja materiaaliympäristöstä  

- oppii käsityön käsitteitä ja osaa käyttää niitä 
työskentelynsä aikana 

- oppii ymmärtämään työsuojelun tärkeyttä sekä 
turvallista työvälineiden ja koneiden käyttöä 

- harjaantuu arvioimaan ja arvostamaan omaa ja 
muiden työtä. 
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Tekninen 
työ 

3.luokka 4. luokka 

Sisällöt Puun työstäminen  
- mittaaminen ja merkitseminen: 

viivain, malline, mittapala ja 
suorakulma 

- sahaus: askartelusaha, selkäsaha, 
kulma-sahauslaite  

- poraus: pienten reikien kairaus, 
akkuporakone  

- höyläys: kapean pinnan höyläys  
- talttaus: talttaamisen harjoittelua  
- vuolu: työntöote  
- viimeistely: viila, hiomapaperi 
- pintakäsittely: petsiin kastamalla, 

öljyämällä, vahaus 

Puun työstäminen  
- mittaaminen ja merkitseminen: 

mittaviivain, suorakulma, harppi  
- sahaus: kaarisaha  
- poraus: penkki- ja pylväsporakone  
- naulaus: naula-liimaliitos, tarkkuutta 

vaativa naulaus  
- höyläys: kapean pinnan höyläys, 

kavahöyläys  
- talttaus: uran ja kuperan pinnan talttaus  
- vuolu: vuolutuki  
- liimaus: liima-naulaliitos  
- viimeistely: tasohiomakone  
- pintakäsittely: maalaus (lateksi), 

lakkaus, polttokoristelu 
 Metallityö 

- mittaaminen ja merkitseminen: 
viivain, lyijykynä  

- sahaus: askartelusaha  
- leikkaus: sakset, sivuleikkurit  
- viilaus: teräsvilla  
- liittäminen: lankaliitokset  
- muotoaminen ja kuumakäsittely: 

langan taivuttaminen  
- pintakäsittely  

Metallityö 
- mittaaminen ja merkitseminen: 

piirtopuikko  
- poraus: penkki- tai pylväsporakone  
- sahaus: metallisaha  
- leikkaus: kuvioleikkuri (kapa)  
- viilaus: viimeistely viilalla, hiomapaperi  
- liittäminen: koneruuviliitos, pop-niittaus  
- muotoaminen ja kuumakäsittely: 

kylmätaonta  
- pintakäsittely: maalaus  

 
 Teknologia, kone- ja sähköoppi  

- harrastusvälineiden huolto: 
polkupyörän puhdistus, voitelu, 
rengaspaineet  

- tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: 
paperiliidokki, kumikäyttöiset laitteet 
(esim. mönkijä)  

- sähkö- ja elektroniikkarakentelu sekä 
kodin tekniikka: avoin ja suljettu 
virtapiiri, paristokäyttöiset valaisimet, 
työturvallisuus  

- sähkölaitteiden käsittelyssä  
 

Teknologia, kone- ja sähköoppi  
- harrastusvälineiden huolto: 

polkupyörän säätäminen ja tekniikkaan 
perehtyminen  

- tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: 
purjekäyttöiset vesi- ja 
maakulkuneuvot, vesimyllyt  

- sähkö- ja 
elektroniikkatekniikkarakentelu sekä 
kodin tekniikka: vastus virtapiirin osana, 
sähkölämmitin ja silitysrauta, erilaiset 
pistorasiat, sulakkeen toiminta, 
työturvallisuus 

 
 Muovi ja askartelu  

- luonnonmateriaalit, paperi  
 

Muovi ja askartelu  
- akryylin sahaaminen, poraaminen, 

hiominen, pahviaskartelua 
-  

 
 Visuaalinen suunnittelu ja tekninen 

piirustus  
- suunnittelua muokkaamalla 

materiaalia tai piirtämällä suoraan 
aihioon  

- toimintaidean hahmottelua ja 
luonnostelua paperille sekä esineen 
muodon ja koristelun suunnittelua 

- luonnos  
 
 

Visuaalinen suunnittelu ja tekninen 
piirustus  

- suunnitelma piirretään 2-ulotteisena eri 
projektioista. 

- työskentelyssä pyritään noudattamaan 
suunnitelmaa tarkoituksenmukaisesti ja 
tarvittaessa muokkaamaan sitä 

- tutustutaan tietotekniikan välineiden 
käyttöön tiedonhankinnassa, 
suunnittelussa ja dokumentoinnissa. 
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Työtavat - taidon oppimista painottava 
työskentely  

- oppilas harjoittelee suunnitelmallista 
työskentelyä sekä itsenäisesti että 
ryhmässä  

- oppilas harjoittelee vähitellen 
työskentelyä yksinkertaisen 
kirjallisen ja kuvallisen ohjeen avulla 

- suunnittelutaitojen ohjaamisessa 
mukana sadut, kokemukset, 
elämykset 
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Tekstiilityö 3.luokka 4. luokka 
Sisällöt Ompelu 

- ompelukoneen käyttö, osien 
nimitykset 

- kankaan rakenne 
- yksinkertainen kaava 
- sauma, käänne 
- silitysvälineet ja silittäminen 

 

Ompelu 
- ompelukoneen käytön 

monipuolistuminen 
- ompelukoneen puhdistaminen 
- päärme 
- loimi, kude ja hulpio 

  Virkkaus 
- merkit ja lyhenteet 

 

   
 

Neulonta 
- erilaiset puikot      
- kerä / vyyhti     
- langan keriminen      
- neulurin käyttäminen        
- silmukoiden luominen    
- oikea (nurja) silmukka   
- leventäminen ja/tai kaventaminen       
- silmukoiden päättely      
- langanpäiden päättäminen 

 Kankaan koristelu 
- koneompeleet ja / tai 

päällikeompelu 

Kankaan koristelu 
- erilaisia kankaan värjäystapoja 

 Kudonta 
- helmikudonta 

Kudonta 
- kehyskudonta 

  Erikoistekniikat 
- märkä- ja tai kuivaneula-

huovutus 
 Teknologia 

- ompelukoneen, silitysraudan, neulurin ja kudontakehyksen toimintaperiaate 
 

 Visuaalinen suunnittelu  
- yksinkertaisen ompelutyön 

suunnittelu opettajan  
avustamana 

- piirtää paperille työn, jonka pyrkii 
virkkaamaan 

- ommeltavien kuvioitten 
sommittelu, värien ja materiaalien 
valinta 

- rytmin, mallikerran suunnittelu 
ruutupaperille tai 
tietokoneavusteisesti 

Visuaalinen suunnittelu 
- tilkkutyön suunnittelu yhdessä 

sovittujen tavoitteiden puitteissa 
- käsin- ja koneneulontatyön 

suunnittelu annettujen tavoitteiden 
puitteissa 

- väriopin käyttö 
- kudontatyön suunnittelu annettujen 

ohjeiden avulla 

Työskentelytavat 
ja -taidot 

- harjaantumisen, kokeilemisen ja 
soveltamisen ymmärtäminen 

 

Kuluttajataidot - luonnon- ja tekokuituihin 
tutustuminen 

- koneiden huoltaminen 
- laadun ja viimeistelyn 

ymmärtäminen työn 
lopputuloksessa 

 

Kulttuuritaidot - erilaisten käsityötuotteiden 
havaitseminen omassa 
ympäristössä 
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 
 
Oppilas 

• osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella 
toteuttamiskelpoisen tuotteen 

• työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden 
huomioon ottaen 

• hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja 
• työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä 

käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja 
viihtyisyydestä 

• ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita 
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia 
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. 

 
 
 
Vuosiluokat 5- 9 
 
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5 - 9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja 
-taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, 
työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun 
ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan materiaalin ja siitä tehtävän työn laatua. 
Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja 
paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kulttuurielämän edustajien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Opetus 
käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle 
annetaan vapaavalinnaisissa opinnoissa luokilla 8 – 9 mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan 
kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.  

 

 
Yhteiset 
tavoitteet 

 
5.luokka 

 
6. luokka 

 Aiemmin opittuja aiheita käsitellään 
syvällisemmin ja lisäksi oppilas 

- oppii suunnittelemaan ja 
valmistamaan laadukkaita, 
tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita sekä 
ottamaan työskentelyssään 
huomioon myös eettiset, 
ekologiset ja taloudelliset arvot 

- harjaantuu turvalliseen 
laitteiden, työvälineiden ja 
koneiden käyttöön 

- perehtyy suomalaiseen ja 
soveltuvin osin myös muiden 
kansojen muotoilu-, käsityö- ja 
teknologiakulttuuriin saaden 
siten ainesta oman 
identiteettinsä rakentamiseen ja 
omaan suunnittelutyöhönsä 

- oppii arvostamaan ja 
tarkastelemaan kriittisesti omaa 
ja muiden työtä sekä etsimään 
luovia ratkaisuja havaitsemiinsa 

Syvennetään aikaisemmin opittuja aiheita ja 
oppilas 

- oppii suunnittelemaan ja valmistamaan 
laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita sekä ottamaan 
työskentelyssään huomioon myös 
eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot 

- harjaantuu turvalliseen laitteiden, 
työvälineiden ja koneiden käyttöön 

- perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin 
osin myös muiden kansojen muotoilu-, 
käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden 
siten ainesta oman identiteettinsä 
rakentamiseen ja omaan 
suunnittelutyöhönsä 

- oppii arvostamaan ja tarkastelemaan 
kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
etsimään luovia ratkaisuja 
havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja 
yhteistyössä muiden kanssa käyttäen 
apunaan erilaisia tietolähteitä   

- oppii valmistamaan, huoltamaan ja 
korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä 
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ongelmiin itsenäisesti ja 
yhteistyössä muiden kanssa 
käyttäen apunaan erilaisia 
tietolähteitä  

- oppii valmistamaan, 
huoltamaan ja korjaamaan 
arkipäivän käytännöllisiä 
tuotteita 

- tutustuu tietoteknisten 
välineiden käyttöön 
käsityöprosessin eri vaiheissa 
ja erilaisissa 
oppimisympäristöissä 

- oppii suunnittelemaan 
pitkäjänteisesti omaa 
työskentelyään ja vähitellen 
hallitsemaan kokonaisen 
käsityöprosessin 

- tutustuu arkielämään liittyvään 
teknologiaan 

- perehtyy perinteiseen ja 
nykyaikaiseen teknologiaan 
liittyviin tietoihin ja taitoihin, 
joita voi soveltaa arkielämässä, 
jatko-opinnoissa, tulevissa 
työtehtävissä ja harrastuksissa 

- oppii arvioimaan ja 
arvostamaan omaa ja muiden 
työtä. 
 

tuotteita 
- tutustuu tietoteknisten välineiden 

käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa 
ja erilaisissa oppimisympäristöissä 

- tutustuu arkielämään liittyvään 
teknologiaan 

- oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa 
ja muiden työtä. 
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Tekninen 
työ 

5.luokka 6. luokka 

Sisällöt Puun työstäminen  
- mittaaminen ja merkitseminen: 

suuntapiirrin  
- sahaus: jännesaha (kaareva muoto)  
- poraus: vino reikä, tappiliitokset  
- naulaus: ruuviliitos, nitoja  
- höyläys: leveän pinnan höyläys  
- talttaus: läpitalttaus  
- vuolu: myötäote  
- liimaus: kontaktiliima, 

liimapyörötappiliitos  
- viimeistely: nauhahiomakone 

(pöytämalli), hiomalaikka (sorvissa)  
- pintakäsittely: maalauksen 

rajaaminen 

Puun työstäminen  
- mittaaminen ja merkitseminen: 

kääntökulmain ja keskiökulmain  
- sahaus: lehti- ja kuviosaha  
- poraus: käsiporakone  
- naulaus: saranointi  
- höyläys: uran höyläys  
- talttaus: lieriösorvaus  
- vuolu: vastaote  
- liimaus: kaksikomponenttiliimat  
- tarkka viimeistely  
- pintakäsittely: spray-maalaus, verhoilun 

kokeilu 

 Metallityö 
- mittaaminen ja merkitseminen: 

teräsmitta ja suuntapiirrin  
- sahaus: metallisaha  
- poraus: penkki- ja pylväsporakone  
- leikkaus: peltisakset (suora)  
- viilaus: muodon viilaus  
- liittäminen: niittaus, pehmytjuotoksen 

kokeilu 
- muotoaminen ja kuumakäsittely: 

nestekaasuvälineet, tinan valaminen 
, pakottaminen  

- pintakäsittely: muovitus, 
lämpövärjäys  

 

Metallityö 
- mittaaminen ja merkitseminen: malline, 

työntömitta  
- sahaus: metallisahan monipuolinen 

käyttö  
- poraus: käsiporakone  
- leikkaus: levysakset (kaareva), 

vipuleikkuri  
- viilaus: pyöreän pinnan viilaus  
- liittäminen: pehmytjuotos  
- muotoaminen ja kuumakäsittely: 

kuumataonnan kokeilu  
- pintakäsittely: öljypoltto, metallin 

lakkaus, emalointi  
 

 Teknologia, kone- ja sähköoppi  
- harrastusvälineiden huolto: jarrujen 

ja ketjun säätö, turvalaitteiden 
tarkistus  

- tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: leijat, 
tuulimyllyt, hydrokopteri  

- sähkö- ja 
elektroniikkatekniikkarakentelu sekä 
kodin tekniikka: sähkömagneetin 
sovelluksia, kodin sähköverkon 
rakenne ja sähkölaitteiden 
suojaustavat, sähkötapaturmien 
ehkäisy  

 

Teknologia, kone- ja sähköoppi  
- harrastusvälineiden huolto: 

polkupyörän ylläpitohuolto, sisärenkaan 
paikkaus  

- tuuli-, vesi- ja moottorikäytöt: liidokit, 
kuumailmapallot  

- sähkö- ja 
elektroniikkatekniikkarakentelu sekä 
kodin tekniikka: elektroniikan 
rakentelua, sähkömoottorin sovelluksia 

 

 Muovi ja askartelu  
- akryylin taivutus ja kiillotus, liimaus, 

lasit ja peilit, vuolukivi  
 

Muovi ja askartelu  
- akryylin kuumamuotoilu ja liitostavat, 

perinnetyöt, luonnonmateriaalit  
 

 Visuaalinen suunnittelu ja tekninen 
piirustus  

- työpiirustusten tulkintaa ja 
työsuunnitelman laatimista, mitoitus  

- piirrosohjelman käyttö puhtaaksi 
piirtämisessä, värityssuunnitelma  

 
 
 

Visuaalinen suunnittelu ja tekninen 
piirustus  

- esineiden ja laitteiden suunnittelua 
toimintaongelmien pohjalta sekä 
mitoitettujen, siistien luonnosten 
laatimista   
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Työtavat - tuotesuunnittelua painottava 
työskentely  

- oppilasta ohjataan aiempaa 
enemmän itsenäiseen työskentelyyn 
valmiita ohjeita apuna käyttäen  

- visuaalisen suunnittelun rinnalle 
teknisen suunnittelun alkeita  

- oppilasta ohjataan itsenäiseen 
tiedonhankintaan 
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Tekstiilityö 5.luokka 6. luokka 
Sisällöt Ompelu 

- ompelukoneen / saumurin ohjekirjan käyttäminen 
- oikean kaavakoon valitseminen  
- kaavan jäljentäminen 
- kaavamerkit 
- välisilityksen tärkeyden havainnoiminen 
- ompelullisten termien tarkentuminen 
- ala- tai yläosan vaatteen tai muun tekstiilin ompeleminen  

kankaasta tai neuloksesta 
 Virkkaus 

- kiinteä ketjusilmukka, puoli 
pylväs, pylväs   

- pintojen tunnistaminen     
- virkkausmerkit ja lyhenteet       
- kirjallisen ohjeen lukeminen        
- silmukoiden ryhmittelyä 

piirretyn ja sanallisen ohjeen 
mukaan 

 

  Neulonta 
- silmukoiden laskeminen omaan 

työhön    
- taso- ja/tai suljettu neule       
- nurja silmukka    
- leventäminen ja / tai kaventamien      
- neulemerkit ja lyhenteet     
- neulemerkkien mukaan 

neulominen   
- kuvio ja / tai kirjoneule 

 Kankaan koristelu 
- käsin-  ja / tai konekirjontaa 

 Kudonta 
- lauta- tai pirtanauha ja / tai     
- kokeilua kangaspuilla 

 Teknologia 
- saumurin ja kangaspuitten toimintaperiaate 

 
 Visuaalinen ja kirjallinen suunnittelu 

- vaatteen / muun ompelutyön suunnittelu yhdessä sovittujen tavoitteiden 
puitteissa 

- valmiin mallin sovellus omatasoiseen virkkuutyöhön 
- neuletyön suunnittelu annettujen ohjeiden avulla ja niitä soveltaen                                                                         
- yksinkertaisen nauhan suunnittelu  
- kudontatyön suunnittelu annettujen tavoitteiden puitteissa 
- lehtien, kirjojen, internetin, perus kirjoitus- ja piirrosohjelmien käyttö 

 
 

  
Työskentelytavat 
ja -taidot 

- ohjeiden itsenäisen seuraamisen 
harjoitteleminen 

- tiedon aktiivinen etsiminen ja 
soveltaminen 

- perustietojen ja -taitojen 
itsenäisempi soveltaminen omaan 
työhön 

- oman työn ”näkemisen” 
harjaantuminen 
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Kuluttajataidot - tekstiilien huollon harjoitteleminen 
hoito-ohjemerkkien avulla 

- terveellisen ja 
tarkoituksenmukaisen 
pukeutumisen sekä kierrätyksen, 
muodin ja mainonnan merkityksien 
ymmärtäminen 

 

Kulttuuritaidot - muodin vaikutuksen huomaaminen 
tekstiilien kehittymisessä 

- käsityötaidon säilyttämisen 
ymmärtäminen 
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7. luokka                Yhteiset tavoitteet  tekninen työ ja tekstiilityö 
   
 • oppii suunnitelmalliseen, 

pitkäjänteiseen ja 
itsenäiseen työntekoon 
sekä kehittää luovuuttaan, 
esteettisiä, teknisiä ja 
fyysis-motorisia kykyjään  

• omaksuu positiivisen 
asenteen työsuojeluun, 
oppii turvallista 
työvälineiden, koneiden ja 
laitteiden käyttöä sekä oppii 
huolehtimaan 
oppimisympäristönsä 
viihtyisyydestä 

• perehtyy perinteiseen ja 
nykyaikaiseen teknologiaan 
liittyviin tietoihin ja taitoihin, 
joita voi soveltaa 
arkielämässä, jatko-
opinnoissa, tulevissa 
työtehtävissä ja 
harrastuksissa 

• oppii ottamaan kantaa 
teknologian kehittymiseen ja 
sen merkitykseen ihmisten, 
yhteiskunnan ja luonnon 
hyvinvoinnissa 

• oppii ymmärtämään 
yritystoimintaa ja teollisia 
tuotantoprosesseja. 

• oppii tuntemaan käsityöhön 
liittyviä käsitteitä ja käyttämään 
erilaisia materiaaleja, työvälineitä 
ja menetelmiä 

• oppii suunnittelemaan ja 
valmistamaan laadukkaita, 
tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä 
tuotteita sekä ottamaan 
työskentelyssään huomioon myös 
eettiset, ekologiset ja taloudelliset 
arvot 

• perehtyy suomalaiseen ja 
soveltuvin osin myös muiden 
kansojen muotoilu-, käsityö- ja 
teknologiakulttuuriin saaden siten 
ainesta oman identiteettinsä 
rakentamiseen ja omaan 
suunnittelutyöhönsä 

• oppii arvostamaan ja 
tarkastelemaan kriittisesti omaa ja 
muiden työtä sekä etsimään luovia 
ratkaisuja havaitsemiinsa 
ongelmiin itsenäisesti ja 
yhteistyössä muiden kanssa 
käyttäen apunaan erilaisia 
tietolähteitä 

 

Sisällöt Tekninen työ 
 
Työturvallisuus: oppilas oppii 
työskentelemään turvallisesti eri 
työvälineillä ja käyttämään 
tarvittavia suojavälineitä oikein 
sekä kantamaan vastuuta 
työympäristöstään. 
 
Suunnittelu: varmennetaan 
aiemmin opittuja taitoja. Oppilas 
suunnittelee mahdollisuuksien 
mukaan työnsä tai osan 
työstään itse. Teknisen 
piirtämisen perusteiden 
kertausta  
 
Puutyö: vahvistetaan ja 
sovelletaan aiemmin opittuja 
taitoja. Opitaan 
pylväsporakoneen ja 
hiomakoneen oikea ja 
turvallinen käyttö. Opitaan 
vanne- ja pyörösahan sekä 
oiko- ja tasohöylän toiminta ja 
käytetään niitä rajoitetusti. 
 
Metallityö: varmennetaan 
aikaisemmin opittuja metallin 

Tekstiilityö 
 
Ompelu: oppilas tutustuu 
sisustustekstiilien valmistamiseen ja 
täydentää ompeluteknisiä taitojaan ja 
tietojaan. Sisustustyö pyritään 
toteuttamaan yhdessä teknisen työn 
kanssa. 
Sisustustyön pinnan kuviointiaiheena 
on yhteinen teema ja oppilas voi näin 
hyödyntää jo aiemmin oppimiaan 
tekniikoita ja täydentää niitä. Oppilas 
dokumentoi oman työnsä vaiheita ja 
arvioi omaa työskentelyään. Oppilas 
tutustuu kriittisesti median tarjoamiin 
sisustusilmiöihin.  
 
Lankatyöt: oppilas toteuttaa oman, 
teeman mukaisen neule- tai 
virkkaustyönsä, soveltaa aiemmin 
opittuja taitojaan ja tulkitsee ohjatusti 
työohjeita. Oppilas tutustuu 
käsityöblogeihin ja arvioi niitä. Oppilas 
tutustuu langan valmistukseen ja 
lankateollisuuteen. 
 
Kankaan koristelu: Oppilas täydentää 
kankaankuviointiin ja -muokkaukseen 
liittyviä taitojaan ja toteuttaa ohjattuna 
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Aihekokonaisuudet 

 

1. Ihmisenä kasvaminen 

• itsetunto ja minä -kuva 
• oman ja muiden työn arvostus, suvaitsevaisuus  
• onnistuminen-epäonnistuminen 
• vastuuntunto. 
 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• suomalainen käsityökulttuuri ja historia, käsityöperinteen jatkaminen 
• käsityöt maailmalla. 
 
3. Viestintä ja meditaatio 

• käsityön tekijä viestin lähettäjänä ja vastaanottajana 
• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu käsityötuotteen avulla 
• suunnitelmien ja tuotosten kuvaus ja raportointi. 
 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen 
• työn tekeminen ja siitä vastuun ottaminen. 
 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• terveellisen ja viihtyisän elinympäristön merkitys työtilojen hoidossa 
• KEKE kaikessa mukana! (esim. suunnittelu, valmistus, materiaalivalinnat ja 

kustannuslaskelmat) 
• kuluttajakasvatus. 
 
6. Turvallisuus ja liikennekäyttäytyminen 

• työturvallisuus ja toisten huomioiminen. 
 

työstömenetelmiä ja opetellaan 
uusina mm. kaasuhitsaus-
välineiden käyttöä ja mig-
hitsausta. Harjoitellaan 
soveltuvin osin työskentelyä 
metallisorvilla.  Opitaan 
metallintyöstössä käytettävien 
koneiden ja työkalujen 
turvallinen käyttö. 
 
Elektroniikka: Opitaan piirilevyn 
valmistus. Tutustutaan 
elektroniikan 
peruskomponentteihin ja 
rakennetaan yksinkertaisia 
elektroniikkaan perustuvia 
laitteita. 

 

teemaan perustuvan taidetekstiilin. 
Oppilas tutustuu suomalaiseen 
painokangasperinteeseen ja 
tekstiilitaiteeseen.  
 
Kudonta: Oppilas suunnittelee ja 
toteuttaa kangaspuissa, 
kudontakehyksessä tms. pienen 
kudontatyön. Oppilas soveltaa 
aiemmin opittuja tietoja ja taitoja ja 
toteuttaa ohjatusti teemaan 
perustuvan taidetekstiilin.  
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7. Teknologia ja ihminen 

• koneiden, laitteiden, materiaalien ja välineiden käyttö ja huolto 
• teknologian merkitys käytännön työtilanteissa.  
 
 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
 
Oppilas  

• kykenee havaitsemaan myös itsenäisesti ongelmia ja ohjatusti suunnittelemaan 
toteuttamiskelpoisia tuotteita, joiden suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon 
käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, 
kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus  

• ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle  
• dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla 

tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus 
valmistaa  

• osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen 
muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.  

Valmistaminen 
 
Oppilas  

• työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä 
huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä  

• hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, ekologinen ja 
esteettinen  

• osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä  
• osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa  
• osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.  

Itsearviointi sekä käsityöprosessin ja sen tulosten pohdinta 
 
Oppilas  

• kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan ja osoittamaan sekä 
prosessin kulussa että tuloksissa vahvuuksia ja heikkouksia  

• osoittaa käsityöprosessin  arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja halunsa suunnata toimintaansa 
palautteen mukaisesti  

• pyrkii arvioimaan tarvitsemiaan tuotteita esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja 
tarkoituksenmukaisuuskriteerein  

• muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.
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7.18  Liikunta      

 
Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja motorisiin perustaitoihin perustuvan 
toiminnan kautta kohti liikunnan lajitaitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta 
 
Liikunnanopetuksen keskeisiä tavoitteita ovat ryhmässä toimimisen oppiminen, avun antaminen ja 
vastaanottaminen, kyky työskennellä ryhmän jokaisen jäsenen kanssa, sääntöjen noudattaminen 
ja vastuullinen liikuntavälineiden käyttö. 
 
Kasvattamisella liikuntaan tarkoitetaan oppilaan kehon kunnon ja motorisiin taitoihin liittyvien 
ominaisuuksien jatkuvaa kehittämistä ja oppilaan ohjausta kuntonsa tarkkailuun ja kehittämiseen. 
Kasvattamisella liikuntaan tarkoitetaan myös monipuolisten liikuntataitojen ja -tietojen kehittämistä 
ja myönteisten liikuntakokemusten tarjoamista, jotka mahdollistavat jatkuvan liikuntaharrastuksen 
viriämisen. Liikunnassa positiivisen oppimisilmapiirin luominen on tärkeä edellytys tavoitteiden 
saavuttamiselle.  
 
Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa otetaan huomioon luonnonolosuhteet, vuodenajat, 
lähiympäristön liikuntamahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila. 
 
 
Liikunnanopetuksen yleisiä tavoitteita luokille 1-9 
 
Oppilas 

• huolehtii tarkoituksenmukaisesta pukeutumisesta ja puhtaudestaan  
• osaa käyttäytyä turvallisesti liikenteessä 
• harjaantuu sosiaalisissa taidoissa: yhteistyötaidot ja reilun pelin omaksuminen 
• kokee oppimisen iloa ja saa virikkeitä liikunnan harrastamiseen. 

 
 
Vuosiluokat 1-4  
 
Vuosiluokkien 1−4 liikunnan opetuksessa otetaan huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset 
kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee 
motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen lähtökohta on oppilaiden 
aktiivisuus, ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia. 
 
 
Vuosiluokkien 1-4 tavoitteet 
 
Oppilas  

• kehittää motorisia perustaitoja: tasapainotaidot, käsittelytaidot ja liikkumistaidot. 
• kehittää fyysisen kunnon osa-alueita: ketteryys, nopeus, liikkuvuus, koordinaatio, kestävyys 

ja voima. 
• harjaantuu havaintomotorisissa taidoissa: tunnistaa kehon eri puolet ja osaa suhteuttaa 

kehonsa tilaan ja aikaan 
• tutustuu eri liikuntalajeihin leikkien ja viitepelien kautta. 
• oppii perusuimataidon. 
• oppii toimimaan turvallisesti sovittujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan. 
• osallistuu yritteliäästi toimintaan. 
 

 
Erityistavoitteet vuosiluokille 1-4  
 
Edellä mainitut tavoitteet koskevat kaikkia vuosiluokkien 1-4 oppilaita. Vuosiluokkakohtaiset 
tavoitteet syventävät ja laajentavat edellisten vuosiluokkien tavoitteita.  
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Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä 
 
Oppilas 
 

• hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa.  
• osaa juosta, hypätä ja heittää. 
• osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä. 
• osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan. 
• osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä. 
• osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen. 
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen. 
• pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti. 
• pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä. 
• toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa. 
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan. 
• toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja 

yritteliäästi liikunnan opetukseen. 
 
 
Vuosiluokat 5-9 
 
Vuosiluokkien 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat 
sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen 
liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen 
sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan 
mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan itsensä ilmaisua.  
 

 
Vuosiluokkien 5-9 tavoitteet 
 
Liikunnanopetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilasta liikunnan avulla ja kasvattaa oppilasta liik-
kumaan. Liikunnan avulla kasvattamisessa tuetaan oppilaan positiivisen minäkuvan muodos-
tumista ja ohjataan havainnoimaan pitkäjänteisen harjoittelun tuloksellisuutta. 
 
Oppilas  

• kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja. 
• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä. 
• oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään. 
• kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja. 
• oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa. 
• oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä. 
• opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta. 
• tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan                        

harrastusmahdollisuuksista. 
 
 
Erityistavoitteet vuosiluokille 5-6 
 
Edellä mainitut tavoitteet koskevat kaikkia vuosiluokkien 5-6 oppilaita. Vuosiluokkakohtaiset 
tavoitteet syventävät ja laajentavat edellisten vuosiluokkien tavoitteita. Liikunnassa seuraava 
taitekohta hyvän osaamisen määrittelyssä on peruskoulun 9.luokalla. Päättöarvioinnin kriteerejä 
pidetään suuntaa antavina viidennen ja kuudennen luokan liikunnan arvioinneissa. 
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Erityistavoitteet vuosiluokille 7-9 
 
 
7.vuosiluokka 
• työskentelytapojen ja liikuntavälineistä huolehtimisen oppiminen 
• vastuunottaminen omasta ja parityöskentelyn sujumisesta 
• sosiaalisten taitojen oppiminen 
• liikunnallisten perustaitojen kehittyminen 
• fyysisen kunnon kehittämiseen harjaantuminen 

 
8.vuosiluokka 
• yhteistyötaitojen oppiminen, erilaisuuden hyväksyminen 
• yksilölliseen harjoitteluun tottuminen 
• liikunnallisten perustaitojen kehittyminen 
• fyysisen kunnon kehittämiseen harjaantuminen 

 
 

9. vuosiluokka 
• oppilaan oman liikuntaharrastuksen löytäminen ja vahvistaminen 
• liikunnallisten taitojen kehittäminen ja syventäminen 
• fyysisen kunnon kehittämiseen harjaantuminen 
 
 
Keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-9 
 
Yhteinen osa pojille ja tytöille 
 
Perusliikunta 
Oppilaat harjaantuvat juoksu, hyppy ja heittotaidoissa. Sisältöjen painopisteet vaihtelevat eri 
vuosiluokilla. 
 
Suunnistus ja retkeily 
Oppilas oppii suunnistuksen perustaitoja, oppii etenemään kartan avulla kohteeseen ja harjoittelee 
kompassin käyttöä. Oppilas luottaa taitoihinsa ja kykenee liikkumaan luonnossa omin avuin. 
Suunnistuksen ohessa käydään läpi retkeilyn perustaitoja. 
 
Palloilu 
 
salibandy 
jalkapallo 
koripallo 
lentopallo 
pesäpallo 
mailapelit 
 
Oppilas oppii kaikissa lajeissa perustaidot, sekä peliin liittyvät säännöt. Taitojen kartuttua 
syvennetään taitoja ja opetellaan jonkin verran taktiikkaa. Oppilas kokee harjoittelun ja pelaamisen 
iloa ja toimii fair play- hengessä. Fyysinen rasitus on tärkeä osa pallopelejä. Eri mailapelejä 
opetellaan mahdollisuuksien mukaan. Mailapeleihin kuuluvat esim. sulkapallo, tennis ja lacrosse. 
 
Uinti 
Uimataiton oppiminen ja hengenpelastustaidot. Eri uintityylien harjoittelu ja taloudellinen vedessä 
eteneminen. Vesiliikunnan harrastaminen kunnon kohotuksessa. 
 
Yhteistanssi 
Oppilas oppii yleisimpien lavatanssien perusaskeleet. Oppilas sisäistää tansseihin kuuluvat hyvät 
käytöstavat ja osaa toimia kohteliaasti vaihtuvien parien kanssa. Tanssin ymmärtäminen osana 
suomalaista kulttuuriperintöä. Tanssin ymmärtäminen kuntoliikuntana. 
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Hiihto 
Oppilas oppii hiihtämään käyttäen eri hiihtotyylejä. Hiihdon painotus vaihtelee mahdollisuuksien ja 
sääolosuhteiden mukaan.  
 
Kuntoharjoittelu 
Oppilas oppii ylläpitämään ja harjoittamaan eri fyysisen kunnon osa-alueita. Oppilas kykenee 
suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivan kuntoliikuntaohjelman. Keskeisenä sisältönä on 
myös lihashuolto.  
 
Fyysisen kunnon seuraaminen 
Oppilas oppii seuraamaan oman fyysisen kuntonsa kehittymistä. Fyysistä kuntoa mitataan eri 
kunnon osa-alueilta ja mittaukset tehdään kahdesti lukuvuodessa. Mittauksia suoritetaan ainakin 
hengitys- ja verenkiertoelimistön, lihasvoiman ja liikkuvuuden osa-alueilla. 
 
Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. 
 
 
Pojat 
 
Voimistelu ja telinevoimistelu 
Oppilas oppii perusliikkeitä ja avustuksia permannolla ja eri telineillä. Oppilas osaa ottaa 
turvallisuusnäkökohdat huomioon ja toimii vastuullisesti.  
 
Luistelu ja jääpelit 
Oppilas oppii luistelemaan ja pelaamaan eri jääpelejä. Oppilas osaa ottaa turvallisuusnäkökohdat 
huomioon ja toimii vastuullisesti. Jäällä korostuvat henkilökohtaiset taidot sekä yhteispelitaidot.  
 
 
Tytöt 
 
Voimistelu ja tanssi 
Oppilas kehittää kehontuntemustaan, liikehallintaansa ja liikeilmaisua. Keskeisinä sisältöinä ovat 
voimistelu ilman välineitä, välineillä ja tanssi eri muodoissa.  Lisäksi harjoitellaan kehonhuoltoa ja 
rentoutumista eri menetelmin. 
Telinevoimistelu 
Oppilas kehittää keskivartalon hallintaansa ja oppii perusliikkeitä permannolla ja eri telineillä 
taitotasonsa mukaisesti. Oppilas oppii avustamaan oppilastoveriaan eri telineillä ja kehittää 
yhteistoimintataitojaan. Oppilas osaa ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon ja toimii vastuullisesti.  
 
Luistelu 
Oppilas oppii perusluistelutaidot sekä joitakin hyppyjä. Oppilas kykenee suunnittelemaan lyhyen 
luistelusarjan. Jääpelejä pelataan oppilaiden valinnan mukaan. 
 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas 
 

• osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa. 
• osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä. 
• osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa. 
• osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan. 
• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista 

ja velvollisuuksista. 
• osaa luistella sujuvasti. 
• hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat. 
• hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja. 
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• tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä. 
• osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään. 
• osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti 

ja huolehtii puhtaudestaan. 
• toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun 

pelin periaatetta. 
 
 
PÄÄTTÖTODISTUKSEN arviointi: päättöarvosana on opettajan arvio oppilaan suoriutumisesta 8. 
ja 9.luokan aikana. 
 
 
Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 
 
Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen tapahtuu liikunnassa omien kansallisten liikuntalajiemme kuten 
hiihdon, pesäpallon, kansantanssien ja lavatanssien harrastamisen yhteydessä. Oppilaita ohjataan 
havainnoimaan eroja ja yhtäläisyyksiä eri maiden liikuntakulttuureissa. 
 
Osallistuva kansalaisuus toteutuu liikuntakurssien suunnittelun yhteydessä, jolloin oppilaat voivat 
vaikuttaa aina joiltain osin kurssin toteutumiseen. Oppilaiden toivomia opetussisältöjä otetaan 
jossain määrin huomioon 8.ja 9. luokilla. 
 
Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta konkretisoituu liikunnassa luontoa kun-
nioittavaan ja säilyttävään liikkumiseen metsässä ja ulkoliikuntapaikoilla, toimintaohjeiden nou-
dattamiseen uimahallissa ja liikuntatiloissa sekä liikuntavälineiden huolelliseen ja asialliseen 
käyttämiseen. 
 
Liikunnan oppimisen ja koulunkäynnin tuki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yleinen tuki: 

-säännöllinen palaute ja kannustus; suullinen palaute oppimisesta ja toiminnasta sekä 
oppilaan itsearviointi. 

-toiminnan ohjaus selkein säännöin. 

-oppimisen tukeminen oppilaiden osaamista hyödyntäen. 

-motivoivan ilmapiirin luominen. 

-tehtävien eriyttäminen. 

        

     

    

  

Tehostettu tuki: 

-yleisen tuen tarvittavia osia korostetaan esim. henkilökohtaisen keskustelun 
kohdentaminen oppilaan tarvitsemaan tukeen. 

 

Erityinen tuki: 

-henkilökohtaisen opetusohjelman suunnittelu. 
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7.19  Kotitalous 
 
Opetus alkaa 7. vuosiluokalla. 
 
7. luokan kurssit 
 
Yleiset tavoitteet 
 
Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetuksen tarkoituksena on kehittää 
arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä 
niiden soveltamista todellisissa arkielämän tilanteissa. Ydintehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön 
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.  
 
Kotitalouden opetustilanteissa on olennaista toiminnallisuus ja ryhmässä toimiminen sekä oppilaan 
omien lähtökohtien huomioon ottaminen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Oppiaineessa 
perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka 
käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja 
ympäristöön. Laajaan tiedepohjaan nojautuvana oppiaineena kotitalous tarjoaa lukuisia 
mahdollisuuksia integroida erilaista tietoperustaa ja soveltaa sitä oppilaiden oman arkielämän 
kannalta olennaisiin sisältöihin. 
 
 
Periaatteet 
 
Opetuksen sisältöalueet ovat: 
· Perhe ja yhdessä eläminen 
· Ravitsemus ja ruokakulttuuri 
· Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 
· Koti ja ympäristö. 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas hallitsee ruokatalouteen, asuntoon ja vaatehuoltoon liittyvät perustiedot ja -taidot, pystyy 
kehittämään toimintaansa ja valintojaan kaikilla sisältöalueilla hyvinvointia edistävästi, ymmärtää 
myönteisten ihmissuhteiden, yhteistyön, hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen elämässä, 
arvostaa kansallisia perinteitä ja arvoja kansainvälisten suhteiden luomisessa ja oivaltaa 
työsuoritukset luovina, mielihyvää ja esteettisiä elämyksiä tuottavana toimintana. 
 
Keskeiset sisällöt: 
 
Perhe ja yhdessä eläminen 
 
• Hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat 
• sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri 
• tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä. 
 
Ravitsemus ja ruokakulttuuri 
 
• Ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka 
• ruoan laatu ja turvallisuus 
• perusruoanvalmistusmenetelmät 
• aterioiden suunnittelu ja erilaiset ruokailutilanteet suomalaisessa ruokakulttuurissa 
• ruokakulttuurien muuttuminen. 
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Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 
 
• oman rahankäytön suunnittelu 
• kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 
• tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö 
• kulutuksen ympäristövaikutukset. 
 
Koti ja ympäristö 
 
• asunnon ja tekstiilien hoito 
• lähiympäristön hoito sekä jätehuolto 
• kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttö. 

 
 
Aihekokonaisuudet 
 
Kotitalous toteuttaa suurinta osaa aihekokonaisuuksista. Ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta sekä ihminen ja teknologia ovat keskeisiä aiheita, jotka näkyvät 
kotitalouden opetuksessa sekä kuluttajatiedossa, suunnittelussa että käytännön työskentelyssä. 
 
 
Oppimisen tuki 
 
Yleinen tuki: 
 
• Kahdenkeskiset keskustelut oppilaan kanssa 
• Oppilaan paikka ryhmässä tukee keskittymistä opiskeluun 
• Luokkahuone on siisti ja selkeä 
• Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri 
• Tunnin tavoitteet käydään läpi oppilaan kanssa 
• Havainto- ja apumateriaalin käyttö 
• Mallintaminen, havainnollistaminen ja konkretisointi 
• Toimintaohjeiden yksinkertaistaminen, tehtävien pilkkominen 
• Oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen 
• Opetuksen eriyttäminen ja seulontatiedon huomioiminen 
• Tehtävien eriyttäminen 
• Läksyjen merkitseminen taululle 
• Opettajan, avustajan tai luokkatoverin apu läksyjen merkitsemisessä 
• Kirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolon tarkistaminen tunnin alussa 
• Läksyjen teon tuki koulussa, läksyparkki 
• Säännöllinen palaute ja kannustaminen 
• Toisen oppilaan tuki 
• Lisäajan käyttö kokeissa 
• Kokeiden suorittaminen erillisessä tilassa 
• Koeaterian etukäteissuunnittelu ja yksinkertaistaminen 
• Samanaikaisopetus, yhteisopettajuus 
• Osa-aikainen erityisopetus 
• Joustavat ryhmittelyt 
• Koulunkäyntiavustajan tuki 
• Oppimissuunnitelman käyttö 
• Wilman johdonmukainen käyttö ja oppilaan osallisuus omiin asioihin 
• Huoltajapalaveri, jossa on sovittu tavoitteet ja toimenpiteet 
• Keskustelu toisten opettajien kanssa 
• Keskustelut erityisopettajan kanssa 
• Oppilaan tilanteen selvittely oppilashuoltoryhmässä 
• Muut. 
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Tehostettu tuki: 
 
• Pedagogiseen arvioon perustuva oppimissuunnitelma 
• Annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä 
• Suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena 
• Luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteistä 
• Voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja 
• Osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien 

käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu 
• Oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan 
• Oppimista ja koulunkäyntiä seurataan ja oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan 

tuen tarvetta. 
 
Erityinen tuki: 
 
• Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot 
• Erityisen tuen antamiseksi tulee tehdä kirjallinen päätös hallintolain mukaisesti, jota 

tarkistetaan 
• Päätöksessä tulee päättä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja 

avustajapalvelut ja muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava 
järjestäminen 

• Tukijärjestelyt voivat sisältää muun muassa opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, 
avustajiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, 
opiskelumenetelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. 

• Erityisen tuen järjestelyt kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan 
suunnitelmaan. 

 
 
Arviointi 
 
Oppilaalta edellytetään myönteistä asennetta ja halua toimia tavoitteiden edellyttämällä tavalla. 
Opettaja ja oppilas arvioivat yhdessä oppilaan valmiuksia soveltaa tietonsa ja taitonsa työs-
kentelyynsä sekä valmiudet ongelmanratkaisuihin työyhteisön muiden jäsenten kanssa. 
Itsearviointi on tärkeä osa kotitaloutta. Päättöarvosanaa antaessaan opettaja ottaa kurssiarvosanat 
huomioon. 
 

 
 

Kotitalouden arvosanan määräytymisperusteet 
 
Kotitalouden arvosanan antaminen perustuu Opetussuunnitelman perusteissa annettuihin koko 
peruskoulua koskeviin tavoitteisiin ja kotitalousopetuksesta annettuihin tavoitteisiin.  
 
Kotitalouden arvosana perustuu oppilaan 
 
1. Käytännön toimintataitoihin 

· hygieenisyys (käsien pesu, hiukset) 
· työasun ja työympäristön siisteys 
· järjestyksen ylläpito (kaikilla tavaroilla on paikkansa) 
· työturvallisuudesta huolehtiminen (veitset, sähkö ja liukastuminen) 
· ajan huomioon ottaminen (ripeästi toimiminen, koska aikaa on rajatusti) 
· rahan huomioon ottaminen (raaka-aineiden ja työvälineiden taloudellinen käyttö) 
· energian kulutuksen huomioon ottaminen (astianpesu ja lieden käyttö) 
· työn suunnittelu (tarvikkeiden ja välineiden hakeminen, työjärjestys ja jälkityöt) 
· oman toiminnan suunnittelu (mitä teen esimerkiksi kahdesta työstä ensin ja miten  
  otan huomioon toisten työt, jos tavoitteena on esim. ruokailla tiettynä kellonaikana) 
· ruoan ja leivonnaisten tarjollepano ja pöydän kattaminen. 
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2. Tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoihin 

· tietojen ja ohjeiden etsiminen oppimateriaalista 
· ohjeen muuntaminen, esimerkiksi kaksinkertaistaminen 
· tiedon ja ohjeen seuraaminen ja soveltaminen käytäntöön 
· merkkien ja symbolien tulkinta (esimerkiksi tlk, dl ja °C). 
 

3. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin 
· yksin tekeminen 
· yhdessä tekeminen 
· toisten kuunteleminen 
· itsensä ilmaiseminen 
· neuvotteleminen ja sopimukseen pyrkiminen (esimerkiksi silloin, kun joku ryhmän  
  oppilaista on poissa ja muut jakavat poissaolijan tehtävät) 
· myönteinen suhtautuminen toisiin 
· vastuullisesti, innostuneesti ja aktiivisesti toimiminen. 
 

4. Koulutyöskentelyyn 
· Oppilas antaa tiedoistaan ja taidoistaan näytteet teoriakokeissa ja käytännön  
  työkokeissa, joihin voi liittyä myös kirjalliset osuudet. Kokeiden lisäksi arviointi  
  perustuu opettajan jatkuvaan havainnointiin, oppilaan pitämään oppimispäivä- 
  kirjaan (7. luokalla) sekä oppilaan itsearviointiin. Opitun harjoittelemiseksi oppilas  
  tekee myös käytännön kotitehtäviä. 

 
Pyrittäessä oppilaan itseohjautuvuuteen oppilas arvioi itseään käytännön toimintataitojen, 
tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitojen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen osalta. Arvosanat 
5-7 edustavat toteavaa arjenhallintaa, 7-9 edustavat edustavaa arjenhallintaa ja 9-10 ymmärtävää 
arjenhallintaa. 
 
 
.  
Päättöarvioinnin arvosanan 8 kriteerit: 
 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
 
Oppilas 
• osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon sekä toimia itsenäisesti ja ryhmässä 
• tuntee kotitalouden suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa 

soveltaa niitä oppimistilanteessa 
 
Käytännön työtaidot 
 
Oppilas 
• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa 

käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa 
• osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa 

ravitsemussuositukset huomioon ottaen 
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja- välineitä 

turvallisesti 
• osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä 
• osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä 
• osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä 

huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta 
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Tiedon hankinta- ja käsittelytaidot 
 
Oppilas 
 
• osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja 

pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta 
• osaa pääpiirteittäin kertoa, mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman 

rahankäyttösuunnitelmansa 
• tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu- ja vaikutusmahdollisuudet 

 
. 

7.20  Valinnaiset aineet 
 

VUOSILUOKAT 1 - 6 

Koulussamme tarjotaan valinnaisena oppiaineena mahdollisuutta opiskella toista A-kieltä 
vapaaehtoisena neljänneltä vuosiluokalta alkaen. Opetettavien kielten vuosiviikkotuntimäärä on 
kaksi vuosiluokilla 4-6. Valittavina kielinä ovat englanti, saksa ja ranska. Valinnaisten kielten 
tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty kohdassa 7.5. Vieraat kielet. 

 
VUOSILUOKAT 7 - 9 
 

7.20.1 Valinnaisaineiden rakenne 
 

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten 
oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa 
aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä 
on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen 
kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita. 

Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6 §:ssä on määritelty valinnaisten aineiden yhteenlaskettu 
vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jako 
- oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin 
- useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin 
- vieraisiin kieliin 
- tietotekniikkaan liittyviin aineisiin 

 
Näissä perusteissa on määritelty äidinkielenä sekä A- ja B-kielinä opetettavien valinnaisten ainei-
den tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Muista valinnaisista kielistä päätetään opetussuunnitelmassa. 
Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt 
sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. 

Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen määritte-
lemä oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärä, voivat viikkotunnit ylityksen osalta sisältää myös 
valinnaisia aineita. 

Tampereen normaalikoulussa valinnaisaineet toteutetaan siten, että oppilaalla on normaalitunti-
jaossa kahdeksannella luokalla 7 tuntia ja yhdeksännellä luokalla 6 tuntia valinnaisia aineita. Kahta 
A-kieltä opiskelevilla sekä musiikkiluokkalaisilla on vähemmän muuta valinnaisuutta, sillä osa 
heidän tästä jo valitsemastaan painotuksesta otetaan muusta valinnaisuudesta. Eri luokkien tarkat 
valinnaistuntimäärät ovat nähtävissä tämän opetussuunnitelman luvussa 7. B2-kielinä voi 
Tampereen normaalikoulussa opiskella ranskaa, saksaa ja venäjää. 
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Oppilaalla on valinnaisaineita enintään seuraavasti:  
1) Kaksi neljän kurssin kokonaisuutta, joista kaksi kurssia opetetaan kahdeksannella luokalla ja 

kaksi yhdeksännellä luokalla. Oppiaineet, jotka tarjoavat neljän kurssin kokonaisuuksia ovat 
tietotekniikka, kotitalous, kuvataide, musiikki, tekninen työ, tekstiilityö, saksa, ranska ja venäjä.   

2) Kaksi kahden kurssin kokonaisuutta, joista toinen kurssi opetetaan kahdeksannella luokalla ja 
toinen yhdeksännellä luokalla. Oppilas voi valita kaksi oppiainetta, jotka eivät saa olla samoja 
kuin neljän kurssin kokonaisuuksiksi valitut. Oppiaineet, jotka voivat tarjota kahden kurssin 
kokonaisuuksia ovat tietotekniikka, kotitalous, kuvataide, musiikki, tekninen työ, tekstiilityö, 
liikunta, venäjä ja teknologia. 

3) Yksi lyhytkurssi, joka opetetaan kahdeksannella luokalla. Kaikki oppiaineet voivat tarjota yhtä 
kurssia ja olla mukana yhdessä ainerajat ylittävässä kurssissa. Kurssi voi olla projekti, jolloin 
siihen voi osallistua kahdeksasluokkalaisten lisäksi muitakin koulumme oppilaita, jos kurssilla 
on tilaa. Näille oppilaille projekti on vapaaehtoista kerhotoimintaa. 

 
Oppilaat tekevät kerralla kaikki valintansa seitsemännellä luokalla kahdeksatta ja yhdeksättä 
luokkaa varten. Valintoja voi muuttaa vain poikkeustapauksissa erityisen painavasta syystä. 
 
Peruslinjaus on se, että valinnaisaineryhmä perustetaan taloudellisten resurssien puitteissa. 

 

7.20.2. Neljän kurssin kokonaisuudet 

 
7.20.2.1. B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) 
 
 
Yleistä 

Kurssien taustana on kyseisen maan kulttuuri: elämäntapa, arvot, asenteet, tavat jne. Yhtäältä 
opetuksessa pyritään oman ja vieraan kulttuurin kohtaamisen kautta laajentamaan oppilaiden 
maailmankuvaa. Toisaalta oppilas johdatetaan näkemään kielitaitonsa kokonaisuutena, jossa eri 
kielet tukevat toisiaan. 

Oppilasta innostetaan aktiivisesti ja itsenäisesti kehittämään kielitaitoansa ja näkemään se 
elinikäisenä prosessina. 

Peruskoulun 8. luokalla alkavassa valinnaisessa kielessä pääpaino on puhumisen ja ääntämisen 
harjoittelussa sekä totuttelussa kuuntelemaan ja hahmottamaan kohdekielistä puhetta. Raken-
teiden osalta opetetaan vain kaikkein keskeisimmät asiat, joita tarvitaan tukemaan 
kommunikaation sujumista. Kurssin 2 jälkeen tavoitteena on saavuttaa puhumisessa ja 
kirjoittamisessa taitotasoasteikon taso A1.1. Kuullun ja luetun ymmärtämisessä tavoitetasona on 
A1.2. Kurssin 4 jälkeen tavoitteena on saavuttaa puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoasteikon 
taso A1.2. Kuullun ja luetun ymmärtämisessä tavoitetasona on A1.3. 

Kielten kurssien sisällöt voi opiskella myös salkkutyöskentelyä käyttäen (Eurooppalainen 
kielisalkku). 

Kurssien sisällöissä ja työskentelytavoissa painottuvat luonteenomaisesti seuraavat 
aihekokonaisuudet: ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä viestintä- ja 
mediataito. 
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RAB01/SAB01/VEB01: SUOMALAISENA MUUALLE EUROOPPAAN! 
 

Tavoite 

•  Lähtökohtana on oppilaan oma kulttuuri. Oppilas herkistyy kohtaamaan uuden kulttuurin ja 
tiedostaa, että vähäisetkin kielen alkeet edesauttavat henkilökohtaisien kontaktien luomista. 

 

Sisällöt 

•  Oppilasta ohjataan tekemään konkreettisia havaintoja omasta kulttuurista. Tällöin vieras 
kulttuuri on apuväline, jonka avulla oppilas tulee tietoiseksi erilaisten kulttuurien 
olemassaolosta. Oppilas oppii joitakin fraaseja, joiden avulla hän pääsee maistelemaan 
kohdekulttuuria. 

•  Salkkutyöskentelyssä paino on itsestä ja perheestä kertomisessa. 
 

Arviointi 

• Pääpaino on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä formatiivista 
että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 

• Salkkutyöskentelyä käytettäessä oppilaiden työt vaikuttavat myös numeroon. EKS:n 
periaatteiden mukaisesti itsearviointi ja toveriarviointi kuuluvat olennaisena osana 
työskentelyyn. 

 

RAB02/SAB02/VEB02: ENSIASKELEET VIERAALLA MAAPERÄLLÄ  

Tavoite 

• Oppilas tekee konkreettisia havaintoja kohdekulttuurista sekä käyttää hyväkseen muista 
lähteistä saamaansa tietoa vieraista kulttuureista. Oppilas selviytyy alkeellisista viestintä-
tilanteista saavuttuaan kohdekulttuuriin. 

 

Sisällöt 

• Oppilasta ohjataan aktiivisesti havainnoimaan kohdekulttuuria ja etsimään kohdekielelle 
tyypillisiä ilmauksia, joita käytetään keskeisissä arkipäivän viestintätilanteissa. Oppilas oppii 
toimimaan näissä tilanteissa kulttuurisesti ja kielellisesti tarkoituksenmukaisesti. 

• Salkkutyöskentelyn tavoitteena on omakohtaistaa käsitellyt tilanteet ja tuottaa niin kirjallisia 
kuin äänellisiä pysyviä töitä oppilaille myöhempien opintojen tueksi. 

 

Arviointi 

• Pääpaino on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä formatiivista 
että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 

• Salkkutyöskentelyä käytettäessä oppilaiden työt vaikuttavat myös numeroon. EKS:n 
periaatteiden mukaisesti itsearviointi ja toveriarviointi kuuluvat olennaisena osana 
työskentelyyn. 
 

 
RAB03 / SAB03 / VEB03: TALON TAPAAN 
 

Tavoite 

• Oppilas pyrkii mukauttamaan omaa käyttäytymistään tekemiensä havaintojen sekä 
kohdekielisestä kulttuurista saamansa palautteen pohjalta. 
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Sisällöt 

• Oppilasta rohkaistaan toimimaan kohdekielestä saamansa mallin mukaisesti. Oppilasta 
ohjataan itsenäisesti käyttämään kohdekulttuurille ominaisia ilmauksia. 

 

Arviointi 

• Pääpaino on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä formatiivista 
että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 

• Salkkutyöskentelyä käytettäessä oppilaiden työt vaikuttavat myös numeroon. EKS:n 
periaatteiden mukaisesti itsearviointi ja toveriarviointi kuuluvat olennaisena osana 
työskentelyyn. 

 

RAB04 / SAB04 / VEB04: TULTIIN TUTUIKSI. TAVATAAN TAAS! 
 

Tavoite 

• Oppilas hyväksyy kohdekulttuurin piiriin kuuluvia asioita ja ilmiöitä. Oppilaan myönteinen 
asennoituminen kohdekulttuuriin heijastuu hänen työskentelyssään. 

Sisällöt 

• Oppilas oppii soveltamaan kohdekulttuurista saamaansa tietoa ja pyrkii kielitaitonsa 
rajoissa oma-aloitteisesti käyttämään kohdekulttuurille ominaisia ilmauksia. 

Arviointi 

• Pääpaino on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä formatiivista 
että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 

• Salkkutyöskentelyä käytettäessä oppilaiden työt vaikuttavat myös numeroon. EKS:n 
periaatteiden mukaisesti itsearviointi ja toveriarviointi kuuluvat olennaisena osana 
työskentelyyn. 

 
 
Päättöarviointi 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan: 
 

Kieli: 

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:  

 

 Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Tekstin 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

B2-kieli (4 kurssia) A1.3 A1.2 A1.3 A1.2 

 

Kulttuuritaidot: 

Oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä perinteitä 
ja historiaa. 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle viisi: 
 

Kieli: 

 Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Tekstin 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

B2-kieli (4 kurssia) A1.1- A1.1- A1.1- A1.1- 

 

Kulttuuritaidot: 

Oppilas tietää joitakin perusasioita kohdekulttuureista ja niiden tavoista.  

Neljän kurssin kokonaisuudet 
 

7.20.2.2. Musiikki 

Valinnaiset aineet 

Musiikki 

Musiikki 

Bändit ja projekti  

Tavoitteet  

• myönteisen asenteen syntyminen musiikkiin, musisoimisen ilon löytäminen 
• musiikillisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen oppiminen 
• oppilaan kokonaisvaltaisen musiikillisen kehityksen tukeminen 
• oppilaan tunne-elämän ja luovuuden kehittäminen  
• musiikillisen ilmaisun, musiikillisten taitojen ja tietojen monipuolinen kehittäminen  
• musiikin vastaanottamiseen ja arviointiin opastaminen 
• yhteistyön ja -soiton oppiminen 
• omaehtoisen musiikinharrastuksen edistäminen 

1. Kellaribändi  

Sisällöt  

• elämyksellinen ja analyyttinen kuuntelu 
• klassiset ja sähkösoittimet 
• bändityöskentely  

o yksilöllinen ohjaus (kosketinsoittimet, kitara, basso, rummut) 
o yhteissoiton alkeisharjoitukset  
o itsenäinen harjoittelu ja bändityöskentely 
o ohjelmiston valinta. 

 Arviointi  

• diagnostinen soitto - tai laulukoe (oppilaan valinnan mukaan) 
• jatkuva arviointi 
• äänenhuolto, äänenmurroksen ja äänialan seuraaminen 
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• tavoitteiden mukainen oppilaan itsearviointi  
• arvioinnin kriteerit arvosanalle 8: omassa instrumentissa saavutetut hyvät perustaidot. 

2. Stagebändi  

Tavoitteet  

• (yleisen osan lisäksi) 
• oppilaan itsetunnon ja esiintymistaidon myönteinen vahvistaminen.  

Sisällöt  

• elämyksellinen ja analyyttinen kuuntelu 
• bändityöskentely 
• esiintymisen harjoittelu ja esiintymiset 
• mikrofonitekniikka. 

Arviointi  

• jatkuva arviointi 
• summatiivinen soitto- tai laulukoe (oppilaan valinnan mukaan) 
• tavoitteiden mukainen oppilaan itsearviointi  
• arvioinnin kriteerit arvosanalle 8: perustasoinen esiintymisvalmius oman bändin kanssa. 

3. Studiobändi  

Tavoitteet 
(yleisen osan lisäksi)  

• oppilaan luovuuden kehittäminen. 

Sisällöt  

• elämyksellinen ja analyyttinen kuuntelu 
• bändityöskentely 
• säveltäminen ja sovittaminen 
• sähkösoittimet ja MIDI -tekniikka 
• tietokone: ääni ja äänenmuokkaus, nuottien kirjoitus 
• studiotekniikka ja äänittäminen. 

 Arviointi  

• jatkuva arviointi 
• prosessien ja tuotosten arviointi 
• tavoitteiden mukainen oppilaan itsearviointi  
• arvioinnin kriteerit arvosanalle 8: hyvä osallistuminen yhteiseen luovan toiminnan projektiin 

tai oma lopputyö. 

4. Bändiprojekti   

Tavoitteet  

• (yleisen osan lisäksi) 
• oppilaan luovuuden kehittäminen sekä poikkitaiteellisen prosessin oppiminen. 
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Sisällöt  

• bändityöskentely 
• studiotekniikka ja äänittäminen 
• säveltäminen ja sovittaminen 
• luovan toiminnan yhteinen projekti tai oppilaan lopputyö. 

 Arviointi  

• jatkuva arviointi 
• prosessien ja tuotosten arviointi 
• tavoitteiden mukainen oppilaan itsearviointi  
• Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8: hyvä osallistuminen yhteiseen luovan toiminnan projektiin 

tai oma lopputyö. 
 

Päättöarviointi  

Neljän bändikurssin kokonaisuus arvioidaan päättötodistuksessa numerolla, joka muodostuu 
kurssinumeroiden keskiarvon pohjalta. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 
keskimäärin kurssien arviointikriteerien (ks. edellä) mukaista osaamista. Joidenkin kriteerien 
saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Oppilas on 
saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän osallistuu 
opetukseen ja pystyy osoittamaan jossain määrin kriteerien edellyttämää osaamista. 

Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamisesta kertovaan monipuoliseen näyttöön erityisesti 8-9 
vuosiluokilla. Siten esimerkiksi, jos oppilas 8. ja/tai 9. luokalla opiskelee musiikin syventäviksi 
opinnoiksi määriteltyä valinnaista ainetta ja suoriutuu niistä hyvin, voidaan hänen 7. luokalta olevaa 
musiikin päättöarvosanaansa korottaa. 

 

7.20.2.3. Kuvataide  
 
Kuvataiteen neljän kurssin valinnaisainekokonaisuus jatkaa ja syventää 7. luokan kuvataiteen 
kurssien oppisisältöjä ja tavoitteita yleiskatsauksesta eri osa-alueiden ammattimaisemman 
tekemisen ja analyyttisemman visuaalisen ajattelun/ympäristön ymmärtämisen suuntaan. 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• syventyy kuvataiteen keskeisiin ilmaisutapoihin, materiaaleihin, tekniikoihin sekä 
työvälineisiin ja valitsee niitä tarkoituksenmukaisesti omaan ilmaisuunsa 

• arvioi, analysoi ja tulkitsee kuvataidetta, kuvaviestejä ja ympäristöään erilaisista 
näkökulmista erilaisin analyysi-/tulkintamenetelmin 

• hyödyntää kulttuuripalveluita ja erilaisia viestintävälineitä sekä tiedon ja elämysten 
hankintaan että oman työskentelynsä avuksi 

• ilmaisee omia ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti 
• eheyttää kuvataiteen tekemisen avulla omaa ajatteluaan ja jäsentää erilaisia tietoja ja 

näkemyksiä osaksi omaa maailmankuvaansa 
• analysoi median luomaa ympäristöä ja median merkityksiä omaan elämäänsä 
• osaa hyödyntää median mahdollisuuksia taiteen tekemisessä liioittelematta median 

itsetarkoituksellisuutta 
• oppii näkemään ne keinot, joiden avulla ihmisistä tehdään mediariippuvaisia 
• harjoittelee kuvanlukutaitoa  
• nauttii kuvataiteen tekemisestä ja näkemisestä. 
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Osa-alueet 
 
Kuvataiteen neljän kurssin kokonaisuus rakentuu neljästä eri osa-alueesta. Osa-alueet painottuvat 
neljän kurssin sisällä ryhmästä riippuen. Jokainen ryhmä käy läpi opiskelussaan kaikki neljä osa-
aluetta, mutta niiden käsittelyn pituus saattaa vaihdella ryhmän tarpeiden mukaan. 
 
 

1. osa-alue  
Piirustus ja maalaus 

• erilaisten piirustus- ja maalaustekniikoiden harjoitteleminen, erilaisten välineiden ja 
materiaalien käyttäminen 

• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen piirtämisen ja maalaamisen 
keinoin 

• piirtämisen ja maalaamisen ilmaisukielen huomioiminen omassa työskentelyssä: muoto, 
väri, valo, tila, liike ja aika kuvassa 

• kuvataiteen tyylien ja symboliikan tunnistaminen ja soveltaminen omaan työskentelyyn 
• kuvien analysoiminen: kuvan muodollisen ja sisällöllisen rakenteen tutkimista ja 

tulkintaa 
• ympäristön aktiivinen havainnoiminen ja jäsentäminen kuvallisin keinoin. 

 
2. osa-alue  
Kolmiulotteiset työt: plastinen sommittelu, tilojen rakentaminen, kuvanveisto, muotoilu 
ja ympäristötaide 

• sosiaalisen, rakennetun ja luonnon ympäristön havainnoiminen, aktiivinen näkeminen ja 
jäsentäminen 

• plastisen sommittelun ja muotoilun tekniikoiden perusteisiin tutustuminen ja niiden 
soveltaminen omaan työskentelyyn 

• erilaisten materiaalien kokeileminen ja tarkoituksenmukainen valitseminen omiin 
kolmiulotteisiin töihin 

• tilan, valon ja kolmiulotteisten muotojen yhdistäminen 
• muotoilu- ja esinekulttuuriin, veistotaiteeseen, rakennuskulttuuriin ja 

ympäristötaiteeseen tutustuminen 
• terapeuttinen keskittyminen muotoilun ja rakentamisen avulla. 

 
3. osa-alue  
Media: valokuvauksen ja videokuvauksen perusteet 

• erilaisiin valokuvaus- ja videokuvausvälineisiin tutustuminen 
• järjestelmäkameran käyttäminen: valottaminen ja erilaisten objektiivien käyttäminen 
• valokuvauksen ja videokuvauksen ilmaisukeinoihin tutustuminen ja niiden monipuolinen 

käyttäminen omassa työskentelyssä, esim. kuvasommittelu, kuvakulmat, kuvakoot, 
rajaaminen ja valaiseminen 

• pimiötyöskentelyn harjoitteleminen : fotogrammien ja mustavalkokuvien vedostaminen 
• kuvien käsitteleminen, kuvasarjojen rakentaminen ja kuvittaminen 
• median maailman ja oman virtuaalisen ympäristön analysoiminen ja tulkitseminen 
• elokuvan ja mainosten kuvakerrontaan tutustuminen 
• kuvakäsikirjoituksen tekeminen ja sen pohjalta työskenteleminen 
• valokuva- ja elokuvataiteeseen tutustuminen 
• median kuvien kriittinen tarkasteleminen: rakenteellista ja sisällöllistä analyysia sekä 

tulkintaa. 
 

4. osa-alue: 
Henkilökohtainen lopputyö 

• oman kuvallisen ajattelemisen ja ilmaisemisen syventäminen omaan työskentelyyn 
sopivilla välineillä ja tekniikoilla 

• taidegrafiikan erikoistekniikoiden hyödyntäminen omaan työskentelyyn 
• graafinen suunnittelu ja sommitteleminen 
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• omien aihealueiden etsiminen ja rajaaminen 
• yksilöllisen työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen 
• oman persoonallisen ja taiteellisen kokonaisuuden toteuttaminen 
• oman työskentelyn ja omien taiteellisten aihealueiden eettinen tarkasteleminen  
• itseluottamuksen ja rohkeuden lisääminen; uskallus tehdä omia ratkaisuja ja luottamus 

omiin mielikuviin ja taitoihin 
• näyttelyn rakentaminen tai oman työn esittäminen jossakin muussa muodossa yleisölle 
• kritiikin vastaanottaminen, antaminen, kestäminen ja analysoiminen 
• lopputuloksena tasapainoinen, ympäristöään tietoisesti havainnoiva, kriittinen, 

ongelmanratkaisutaitoinen ja innovatiivinen yksilö. 
 
 
Arviointi 
 
Jokainen kuvataiteen kurssi arvioidaan erikseen asteikolla 4 – 10. Oppilaan päättöarvosanan 
lähtökohta on suoritettujen kurssien arvosanojen keskiarvo. Jos oppilaan työskentely paranee 
merkittävästi yhdeksännen lukuvuoden aikana, opettaja voi kuitenkin korottaa kokonaisarvosanaa.  
 
Arviointipiirteet arvosanalle 8 
 
Arviointipiirteett ovat pääosin samat kuin 7. Vuosiluokan arvioinnissa painottaen kuitenkin 
seuraavia taitoja / tietoja: 
 
Oppilas: 

• osaa käyttää ja valita työhönsä sopivia kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä 
materiaaleja ja työskentelytekniikoita 

• osaa analysoida kuvan tekemisen prosessin luonnoksista valmiisiin töihin 
• tunnistaa keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen 

yhteyteen  
• erottelee, arvioi ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineiden  esteettisiä ja eettisiä 

ominaisuuksia 
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin vaiheet ja soveltaa niitä työskentelyssään 
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa, esineissä ja taideteoksissa 
• osaa analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta 

omassa työskentelyssään 
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan hyödyntäen sitä itsearvioinnissaan 
• pystyy tehtävätyypin edellyttämään itsenäiseen työhön tai yhteistyöhön muiden kanssa 
• osaa käyttää tieto- ja havainnointilähteinä taideteoksia, ympäristöä, kirjoja, lehtiä, 

museoita, gallerioita ja internet-verkkoa. 
 
Itsearviointi 
 
Kuvataiteen tunneilla käytetään kuvataidepäiväkirjaa, johon oppilas tekee sekä oppituntiin liittyviä 
muistiinpanoja että omia henkilökohtaisia huomioitaan opituista asioista, omasta työskentelystään 
ja omasta suhteestaan käsiteltävään aiheeseen/työprosessiin. Jokaisen oppitunnin lopussa oppilas 
arvioi omaa työskentelyään ja kirjoittaa/piirtää ajatuksiaan päiväkirjaan. Päiväkirjan tekstejä ja 
kuvallisia tuotoksia hyödynnetään kurssin lopussa tehtävään portfolioon, johon oppilas kokoaa 
arvioitavat työnsä ja oman itsearviointinsa. Tuntityöskentelyn aikana opettaja antaa yksilöllistä 
palautetta oppilaalle ja arvioi hänen kanssaan tehtyjä ratkaisuja ja ohjaa häntä havaintojen 
tekemisessä ja tulevien ratkaisujen ennakoinnissa. 
 
Keskeinen itsearvioinnin tuki on ryhmäkritiikki. Työskentelyn ohessa harjoitellaan arviointia ja 
kuvista puhumista ns. välikritiikkien ja loppukritiikkien avulla. Myös oppilastöiden näyttelyillä on 
merkitystä itsearvioinnin kehittymisen kannalta. Oman työn viimeisteleminen osaksi 
näyttelykokonaisuutta ja työn näkeminen julkisesti esillä kehittää  oppilaan itsetuntemusta, mikä 
puolestaan on tärkeää arvioinnin kannalta. 
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7.20.2.4. Tekninen työ 

 
Tavoitteet 

Valinnaisen teknisen työn tavoitteet ovat yhtenevät 7. luokan pakollisen käsityönopetuksen 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on syventää ja laajentaa pakollisten 
käsityöopintojen tietoja ja taitoja, luoda valmiuksia monipuoliseen harrastamiseen ja tukea 
oppilaan jatko-opinto- ja ammatinvalintaratkaisuja. 
 

1. Puutyökurssi 

 
Sisällöt 

Sopivien harjoitustöiden yhteydessä: 

• puualan materiaalituntemuksen lisääminen 
• teknisen piirtämisen perusteiden omaksuminen 
• puutyövälineiden käytön ja työmenetelmien opiskelu 
• turvalliseen koneelliseen puuntyöstöön totuttautuminen 
• pintakäsittelytaitojen kartuttaminen. 
 

2. Metallityökurssi 
 

Sisällöt 

Sopivien harjoitustöiden yhteydessä: 

• metallialan materiaalituntemuksen lisääminen 
• teknisen piirtämisen ja mittaamisen perusteiden omaksuminen 
• metallityövälineiden käytön ja metallin työstömenetelmien  opiskelu 
• turvalliseen koneelliseen metallintyöstöön totuttautuminen 
• metalliesineiden pintakäsittelytaitojen kartuttaminen. 
 

3.  Elektroniikkakurssi 
 
Sisällöt 

Sopivien harjoitustöiden yhteydessä: 

• kytkentäkaavioiden ja piirrosmerkkien opiskelu 
• elektroniikan komponentteihin tutustuminen 
• piirilevyjen valmistaminen 
• elektroniikkalaitteiden kokoaminen  
• laitteiden kotelointi. 
 

4. Projektityökurssi 

Sisällöt 

• itse suunnitellun projektityön yhteydessä kerrataan ja syvennetään edellisten kurssien tietoja ja 
taitoja  

• harjoitellaan itsenäistä ja vastuullista työntekoa. 
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Arviointi 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: 
 

Valinnaisen teknisen työn päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ovat samat kuin pakollisen 
käsityön arvioinnissa.  

Päättöarvosana teknisen työn valinnaiskurssista muodostuu suoritettujen kurssien kokonaisuuden 
perusteella.  

 

7.20.2.5 Tekstiilityö 

 
Tavoitteet 

Valinnaisen tekstiilityön tavoitteet ovat yhtenevät 7. luokan pakollisen tekstiilityön tavoitteiden 
kanssa. Lisäksi tavoitteena on syventää ja laajentaa pakollisten käsityöopintojen tietoja ja taitoja, 
luoda valmiuksia monipuoliseen harrastamiseen ja tukea oppilaan jatko-opinto- ja 
ammatinvalintaratkaisuja. 

 

1. Vaate muodin, mielen ja vuodenajan mukaan 
 

Sisällöt 

• tutustutaan vaatteen valmistuksen perusteisiin 
• syvennetään materiaalituntemusta 
• opetellaan kaavojen ja ohjeiden lukemista ja käyttöä 
• suunnitellaan ja toteutetaan vaate 
• tutustutaan erilaisiin pukeutumistyyleihin 
• oppilaiden taidot ja toiveet voidaan ottaa huomioon sisällön suunnittelussa. 
 

2. Vaihtuva projektityö, eri tekniikat 
 

Sisällöt 

• kurssin aikana on mahdollista toteuttaa yhteistyöprojekteja koulun ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa 

• työt toteutetaan mielellään parityöskentelynä 
• tehtävien töiden tekniikat vaihtelevat tilanteen mukaan (esim. sisustusompelu, kankaan 

kuviointi, kudonta). 
 

3. Lankatyöt 
 

Sisällöt 

• tutustutaan neulekoneen käyttöön 
• neuleen suunnittelu, valmistus ja viimeistely 
• harjoitustöiden avulla tutustutaan kirjontaan perinteisillä ja uusilla tekniikoilla 
• oppilaiden taidot ja toiveet voidaan ottaa huomioon sisällön suunnittelussa. 
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4. Päättötyökurssi 
 

Sisällöt 

• suunnitellaan ja toteutetaan päättötyö oppilaan itse valitsemalla tekniikalla, omien tietojen ja 
taitojen perusteella 

• päättötyöstä tehdään portfolio. 
 

Arviointi 

• Päättöarvosana tekstiilityön kursseista muodostuu suoritettujen kurssien kokonaisuuden 
perusteella. 

• Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Valinnaisen tekstiilityön päättöarvioinnin kriteerit 
arvosanalle 8 ovat samat kuin pakollisen käsityön arvioinnissa. 

 

7.20.2.6. Kotitalous 
 

1. Kasien kokkikurssi 

 
Tavoitteet 

• yhteisessä 7. luokan opetuksessa saatujen tietojen ja taitojen syventäminen ja käytännön 
taitojen harjaannuttaminen  

• yhteistyötaitojen kehittäminen. 
• myönteisten asenteiden luominen kodin tehtäviä kohtaan  
• hygieenisen työskentelyn merkitys kotitaloustyössä. 

 

Sisällöt 

• kasvisten, marjojen ja hedelmien säilöntä ja käyttäminen  
• sydänystävällinen ruokavalio  
• ateriasuunnittelut, hintalaskelmat yksin ja yhdessä  
• erityisruokavaliot, ruoka-aineallergiat, bulimia, anoreksia, ortoreksia ja ylipaino 
• piparkakkutalo, joulun makeiset  
• vuotuiset ja kodin juhlat  
• rippi- ja Prometheus-juhlat  
• mausteet ja maustaminen  
• suomalaisia ruokia ulkomaalaisille vieraille. 

 

Arviointi 

Käytännön työkoe. Opettaja arvioi oppilaan kehittymisen itsenäisissä työtehtävissä ja yhteistyönä 
aikaansaaduissa tehtäväkokonaisuuksissa. Oppilas osallistuu arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan 
oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja myönteisyys työyhteisössä. 

 

2. Leivontakurssi 

Tavoitteet 

• oppilas ymmärtää yhteisten leipomistehtävien merkityksen perhettä yhdistävänä, 
mielihyvää tuottavana ja taloudellisena toimintana  
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• lisäksi oppilas tutustuu vanhaan ja uuteen suomalaiseen sekä kansainväliseen 
leipomisperinteeseen  

• oppilas oivaltaa raaka-aineiden käyttömahdollisuudet leipomisessa, osaa käyttää 
leipomistyötä helpottavia työtapoja, välineitä ja koneita. 

 

Sisällöt 

• erilaiset raaka-aineet leipomisessa  
• leivonnaisia arkeen ja juhlaan  
• Ostanko vai teenkö?  
• eri maiden tyypillisiä leivonnaisia  
• taikinatyypit, kohotusaineet, viljavalmisteet  
• hygieeninen työskentely  
• kurssin ”juhlakahvit”. 

 

Arviointi  

Leivontakurssin koe. Opettaja arvioi yhdessä oppilaan kanssa saavutettuja tuloksia. Oppilas 
osallistuu arviointiin. 

 

3. Kokataan ysien tapaan 

Tavoitteet 

• vaativammasta ruoanvalmistuksesta selviytyminen  
• suomalaisen tapakulttuurin vaaliminen  
• ohjelehtisten ja kirjojen käyttäminen valikoiden ja soveltaen  
• omatoiminen suunnittelu. 

 

Sisällöt 

• ruokatalouden järkeistäminen, syksyn sato käyttöön  
• erilaiset kasvisruokavaliot  
• kalenterivuoden tapahtumat, glögikutsut  
• eri maiden leivät 
• kokeillaan eri lehtien, esitteiden ja kirjojen ruoka- ja leivontaohjeita  
• oppilaat valmistavat ateriakokonaisuuksia valitsemiensa teemojen mukaisesti.  

 

Arviointi 

Käytännön ”kokkisotakoe” ja teoriatesti. Oppilas ja opettaja arvioivat yhdessä  käytännön töiden 
toteutumista sekä erilaisten ohjeiden perusteella tehtyjä töitä. 

 

4. Kansainväliset keittiöt 

Tavoitteet 

• haastavammasta ruoanvalmistuksesta ja leipomisesta selviytyminen  
• vieraisiin tapa- ja ruokakulttuureihin tutustuminen  
• erikoiselintarvikkeisiin tutustuminen ja niiden käyttäminen  
• itsenäiseen työskentelyyn harjoittaminen, itsenäistymisen tukeminen. 
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Sisällöt 

• ateriasuunnittelu  
• makumuistoja vieraista maista  
• kaukomaiden tai eurooppalainen ruokakulttuuri projektityönä 
• ympäristön huomioiminen kotitalouksissa, pakkaukset, jätehuolto  
• rapukutsut, yrtit, erikoishedelmät, juustot  
• keittiö on kodin sydän  
• ravintolasanastoa ja tapatietoutta. 

 

Arviointi 

Arvioidaan projektityöt ulkomaisten ruokien esitys- ja valmistuskerroilta. Opettaja ja oppilas 
arvioivat yhdessä kokonaisuutta suoritettujen työtehtävien perusteella. Itsearviointi. 
 

Päättöarviointi 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ovat samat kuin pakollisen  kotitalouden  
arvioinnissa 7.lk:lla. 

 

7.20.2.7. Tietotekniikka 
 

Yleistä 

Tietotekniikka rakentuu ensisijaisesti kaikista tiedollisten prosessien teknisistä tukitoimista, 
olemassa olevan tekniikan hyödyntämisestä ja henkilökohtaisten käyttövalmiuksien lisäämisestä. 
Oppiaineena tietotekniikka pyrkii pääsääntöisesti tarjoamaan jo opintojen aikana tulevaisuuden 
haasteita nykynuorille. Oppiaineen näkökulma on ensisijaisesti tulevaisuutta hahmottava. 
Tietotekniikan opetus tutustuttaa tulevaisuuden yhteiskunnan mahdollisuuksiin sekä palvelee ja 
tulee olemaan yhtenä apuvälineenä tulevia opintoja ja myöhempää työelämää varten. Oppiaineena 
tietotekniikka lisää oppilaan mahdollisuuksia hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuuden teknisiä 
haasteita sekä erityisesti lisää mahdollisuuksia ratkoa aktiivisesti ja itsenäisesti tietokoneita ja 
tietoverkkoja hyödyntäen tiedosta ja informaatiosta koostuvia ongelmia. 

Yleiset tavoitteet 

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa erilaisia oppimiskokemuksia tietotekniikan 
hyväksikäytöstä, opettaa ymmärtämään tietoteknisiä sovelluksia, antaa valmiuksia tietokoneiden 
käyttöön sekä opettaa hankkimaan tietoja ja taitoja tietokoneita ja tietoverkkoja hyväksi käyttäen. 
Lisäksi yleisenä tavoitteena on hankkia kokemuksia erilaisista oppimisympäristöistä ja että oppilas 
oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja rakentamaan omia tuotoksia tietokoneita ja erilaisia 
ohjelmistoja apuna käyttäen sekä oppii hyödyntämään tietoverkkoja mm. jatko-opinnoissaan. 

Opetusjärjestelyt 

Tietotekniikan opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja eriyttäviä oppimistehtäviä 
oppilaiden lähtötason mukaisesti. Oppimistehtävien laajuus vaihtelee suppeista yksittäisistä 
tehtävistä laajempiin projektitöihin. Kursseilla on mahdollisuus hyödyntää tietotekniikan 
opetusharjoittelijoiden erityisasiantuntemusta. Kursseilla myös seurataan aktiivisesti tietotekniikan 
ajankohtaisia asioita. Kurssien sisältöjä voidaankin näistä näkökulmista muokata ryhmäkohtaisesti. 
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Sisällöt 

Kaikki eri kursseilla käsiteltävät asiat muodostavat yhdessä kokonaisuuden ja näin ollen oppilaiden 
harrastuneisuudesta, mielenkiinnosta, tietoteknisistä valmiuksista ja erityistavoitteista riippuen 
opiskeltavat asiakokonaisuudet ovat ohjeellisia. 
 

Oppimisen tuki 
 

Yleinen tuki 

Tietotekniikassa yleistä tukea toteutetaan ensisijaisesti opetusta ja oppimistehtäviä eriyttämällä 
sekä tukiopetuksella. Mahdollisuuksien mukaan tukea voidaan järjestää rinnakkaisopetuksella tai 
osa-aikaisella erityisopetuksella. Lisää yleisen tuen muotoja löytyy luvusta 4.1. 

Tehostettu tuki 

Tarvittaessa oppilaalle laaditaan kirjallinen pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa 
tietotekniikan aineenopettaja osallistuu luokanvalvojan ja muiden aineenopettajien kanssa 
oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltaiseen arviointiin. Tämän arvion pohjalta oppilaalle 
laaditaan oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä opettajien, oppilaan, huoltajien 
sekä mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot. 

Erityinen tuki 

Jos yleinen ja tehostettu tuki eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseksi, oppilaalle tehdään kirjallinen 
pedagoginen selvitys. Selvityksen jälkeen oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, ja laaditaan 
hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä 
huoltajien ja oppilaan kanssa. Tarvittaessa opetus yksilöllistetään. 

Arviointi 
Arvioinnissa tietotekniikassa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tietojen, taitojen sekä 
työskentelytapojen kehittymiseen. Oppilaat arvioivat myös itse töitään, kehittymistään sekä 
työskentelyään. Itsearvioinnin avulla pyritään kehittämään oppilaiden kriittistä ja objektiivista 
suhtautumista omaan tekemiseen. Kahdeksannella luokalla oppilas saa kaksi arvosanaa, joiden 
perusteella tulee arvosana lukuvuoden suoritukselle. Yhdeksännellä luokalla oppilas saa kaksi 
arvosanaa sekä päättöarvosanan. 
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Keskeiset sisällöt ja arviointipiirteet vuosiluokittain 

8. LUOKKA 

ATV01 Viestintää tekstien ja kuvien avulla 
 

Tavoite 

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa oppilas tietotekniikan käyttöön ja mahdollisuuksiin 
ilmaisukeinona. 

Sisältö 

• Tietotekniikan peruskäsitteet, koulun laitteistot ja ohjelmat 
• Tietotekniikan perusvälineiden tehokas ja ergonominen käyttäminen 
• Web 2.0, sosiaalinen media 
• Tekstinkäsittely 
• Julkaisut 
• Kuva julkaisuissa 
• Erilaiset tulosteet ja tulostusmateriaalit 
• Taulukkolaskenta 
• Office-ohjelmien yhteiskäyttö. 
 

Käytettäviä ohjelmia 

Kurssilla käytetään aiheisiin soveltuvia ohjelmia, esimerkiksi MS Word, MS Publisher, MS Excel. 
Lisäksi kurssilla voidaan käyttää ja opetella käyttämään muitakin ohjelmia.  
 

ATV02 Viestintää kuvien ja liikkuvan kuvan keinoin 
 
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on syventää oppilaan tietämystä tietotekniikan käyttöön ja mahdollisuuksiin 
ilmaisukeinona. Kurssilla painotetaan kuvaan, kuvan ja liikkuvan kuvan käyttämistä viestinnässä. 

 
Sisältö 

• Kuvankäsittely 
• Gif-animaatio 
• Flash-animaatio 
• Videoeditointi 
• Animaatio ja video Internetissä 
• Digi-TV 
• Esitysgrafiikka. 
 

Käytettäviä ohjelmia 

Kurssilla käytetään aiheisiin soveltuvia ohjelmia, esimerkiksi Paint Shop Pro, Animation Shop, 
Windows Movie Maker, MS PowerPoint. Lisäksi kurssilla voidaan käyttää ja opetella käyttämään 
muitakin ohjelmia. 
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Arviointipiirteet arvosanalle 8 

Oppilas 

• hallitsee hyvin tietokoneiden käytön periaatteita  
• kykenee opastamaan tietotekniikkaan perehtymättömiä henkilöitä  
• osaa luotettavasti ylläpitää hakemistorakenteita ja ohjelmistoja mikrotietokoneilla  
• tunnistaa tietokoneiden epäasiallisen käytön  
• osaa käyttää tietokoneiden ohjelmistoresursseja laaja-alaisesti  
• suoriutuu tehtävistä uusissa oppimisympäristöissä  
• kykenee suoriutumaan hyvin annetuista projektiluonteisista tehtävistä  
• saa annetuista kirjallisista kokeista ja tehtävistä hyvät tulokset.  
 
 

9. LUOKKA 

ATV03 Tietotekniset ympäristöt 
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on perehtyä tietokoneen toimintaan sekä ymmärtää yksilön mahdollisuuksia 
hallita tietoa ja tietokoneita. Tavoitteena on myös algoritmisen ajattelun kehittäminen. 

Sisältö 

• Ohjelmointiympäristö ja ohjelman suunnittelu 
• Ohjelmointikielten historiasta 
• Lausekielen periaatteita 
• Ohjelmointi ja Internet 
• Peliohjelmointi 
• Vuorovaikutteisuus Internetissä 
• Tietokannat 
• Tietokoneen hankinta 
• Tietotekniikan kehitys. 
 

Käytettäviä ohjelmia 

Kurssilla käytetään aiheisiin soveltuvia ohjelmia, joita ovat esimerkiksi MS Access ja soveltuvat 
ohjelmointiympäristöt. Lisäksi kurssilla voidaan käyttää opetella käyttämään muitakin ohjelmia. 

ATV04 Digitaalinen ääni ja Internet 
 
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on syventää oppilaan tietämystä tietotekniikan käyttöön ja mahdollisuuksiin 
ilmaisukeinona. Kurssilla painotetaan digitaalisen äänen käyttämistä viestinnässä. 

Sisältö 

• Äänenkäsittely 
• Lähiverkko ja verkkoympäristössä toimiminen 
• Ääni, Internet ja mobiilisuus 
• Kotisivut ja html-kieli 
• Sovelluskehittimistä ja editoreista 
• Lopputyö. 
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Käytettäviä ohjelmia 

Kurssilla käytetään aiheisiin soveltuvia ohjelmia, esimerkiksi Audacity, WinAmp, Front Page, 
iTunes. Lisäksi kurssilla voidaan käyttää ja opetella käyttämään muitakin ohjelmia. 
 

Arviointi tietotekniikassa 

Arvosanaan 8 vaaditaan seuraavaa: 

Oppilas 

• hallitsee hyvin tietokoneiden käytön periaatteita  
• kykenee opastamaan tietotekniikkaan perehtymättömiä henkilöitä  
• osaa luotettavasti ylläpitää hakemistorakenteita ja ohjelmistoja mikrotietokoneilla  
• tunnistaa ja estää itsenäisesti tietokoneiden epäasiallisen käytön  
• osaa käyttää tietokoneiden ohjelmistoresursseja laaja-alaisesti  
• suoriutuu erilaisissa oppimisympäristöissä haasteellisista tehtävistä  
• kykenee suoriutumaan hyvin annetuista projektiluonteisista tehtävistä  
• saa annetuista kirjallisista kokeista ja tehtävistä hyvät tulokset.  
 

7.20.3. Kahden kurssin kokonaisuudet 
 

7.20.3.1. Musiikki  
 

Äänitys ja ääniympäristö sekä kuunnelmakurssi  

1. Äänitys ja ääniympäristö  
  

Tavoitteet  

• ääniympäristön kriittiseen arviointiin opastaminen 
• musiikillisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen oppiminen 
• oppilaan luovuuden kehittäminen 
• äänitysteknologiaan tutustuminen. 
 

Sisällöt 

• ääniympäristön herkkyysharjoitukset 
• elämyksellinen musiikin kuuntelu sekä rentouskuuntelu 
• mikrofoni- ja moniraitatekniikka  
• äänien kerääminen äänittämällä sekä niiden analysointi ja editointi 
• tausta- ja mainosmusiikki 
• pieni äänitysprojekti (esim. radiomainoksen ja/tai videon ääniraidan tekeminen, 

päivänavauksen suunnittelu ja toteutus, äänimaisemasävellyksen tekeminen). 
 

 Arviointi 

• jatkuva arviointi 
• tuotosten arviointi 
• tavoitteiden mukainen oppilaan itsearviointi 
• hyväksytyn suorituksen (5) kriteerit: osallistuminen opetukseen 
• valinnaisen musiikkikurssin numero ei vaikuta 7. luokan musiikkinumeroon. 
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2. Kuunnelmakurssi  
 

Tavoitteet  

• kuten kurssissa Äänimaisema ja äänitys. 
 

Sisällöt 

• Kuunnelmaprojektin suunnittelu ja toteutus: 
• käsikirjoituksen valmistaminen 
• roolien näytteleminen ja äänitys 
• äänisuunnittelu, mm tila ja efektit 
• miksaus ja masterointi 
• kuunnelman esittäminen kouluradiossa. 
  

Arviointi 

- kuten kurssissa Äänimaisema ja äänitys. 

 

7.20.3.2. Kuvataide 
 
Kuvataiteen kahden kurssin valinnaisainekokonaisuus jatkaa ja syventää 7. luokan kuvataiteen 
kurssien oppisisältöjä ja tavoitteita yleiskatsauksesta ammattimaisemman tekemisen ja 
analyyttisemman visuaalisen ajattelun/ympäristön ymmärtämisen suuntaan. 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 

• syventyy kuvataiteen keskeisiin ilmaisutapoihin, materiaaleihin, tekniikoihin sekä 
työvälineisiin ja valitsee niitä tarkoituksenmukaisesti omaan ilmaisuunsa. 

• arvioi, analysoi ja tulkitsee kuvataidetta, kuvaviestejä ja ympäristöään erilaisista 
näkökulmista erilaisin analyysi-/tulkintamenetelmin. 

• hyödyntää kulttuuripalveluita ja erilaisia viestintävälineitä sekä tiedon ja elämysten 
hankintaan että oman työskentelynsä avuksi 

• ilmaisee omia ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti 
• eheyttää kuvataiteen tekemisen avulla omaa ajatteluaan ja jäsentää erilaisia tietoja ja 

näkemyksiä osaksi omaa maailmankuvaansa 
• nauttii kuvataiteen tekemisestä ja näkemisestä. 

 
Osa-alueet 
 
Kuvataiteen kahden kurssin kokonaisuus rakentuu kahdesta eri osa-alueesta, jotka sijoittuvat 
kahteen kurssiin. Sisältöjen painotus näiden osa-alueiden kesken saattaa vaihtua ryhmästä 
riippuen. 
 
1. Osa-alue  

 
Piirustus ja maalaus 

• erilaisten piirustus- ja maalaustekniikoiden harjoitteleminen 
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen piirtämisen ja 

maalaamisen keinoin 
• piirtämisen ja maalaamisen ilmaisukielen huomioiminen omassa työskentelyssä: 

muoto, väri, valo, tila, liike ja aika kuvassa 
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• kuvataiteen tyylien ja symboliikan tunnistaminen ja soveltaminen omaan 
työskentelyyn 

• kuvien analysoiminen: kuvan muodollisen ja sisällöllisen rakenteen tutkimista ja 
tulkintaa 

• ympäristön aktiivinen havainnoiminen ja jäsentäminen kuvallisin keinoin. 
 

2. Osa-alue 
 
Kolmiulotteiset työt: plastinen sommittelu, tilojen rakentaminen, kuvanveisto, muotoilu 
ja ympäristötaide 

• sosiaalisen, rakennetun ja luonnon ympäristön havainnoiminen, aktiivinen näkeminen ja 
jäsentäminen 

• plastisen sommittelun ja muotoilun tekniikoiden perusteisiin tutustuminen ja niiden 
soveltaminen omaan työskentelyyn 

• erilaisten materiaalien kokeileminen ja tarkoituksenmukainen valitseminen omiin 
kolmiulotteisiin töihin 

• tilan, valon ja kolmiulotteisten muotojen yhdistäminen 
• muotoilu- ja esinekulttuuriin, veistotaiteeseen, rakennuskulttuuriin ja 

ympäristötaiteeseen tutustuminen 
• terapeuttinen keskittyminen muotoilun ja rakentamisen avulla. 

 
Arviointi 
 
Jokainen kuvataiteen kurssi arvioidaan erikseen asteikolla 4 – 10. Oppilaan päättöarvosanan 
lähtökohta on suoritettujen kurssien arvosanojen keskiarvo. Jos oppilaan työskentely paranee 
merkittävästi yhdeksännen lukuvuoden aikana, opettaja voi kuitenkin korottaa kokonaisarvosanaa.  
 
Arviointipiirteet arvosanalle 8 
 
Arviointipiirteet ovat pääosin samat kuin 7. vuosiluokan arvioinnissa painottaen kuitenkin seuraavia 
taitoja / tietoja: 
 
Oppilas 

• osaa käyttää ja valita työhönsä sopivia kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä 
materiaaleja ja työskentelytekniikoita 

• osaa analysoida kuvan tekemisen prosessin luonnoksista valmiisiin töihin 
• tunnistaa keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen 

yhteyteen  
• erottelee, arvioi ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineiden  esteettisiä ja eettisiä 

ominaisuuksia 
• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin vaiheet ja soveltaa niitä työskentelyssään 
• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa, esineissä ja taideteoksissa 
• osaa analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 
• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta 

omassa työskentelyssään 
• osaa taltioida työskentelyprosessiaan hyödyntäen sitä itsearvioinnissaan 
• pystyy tehtävätyypin edellyttämään itsenäiseen työhön tai yhteistyöhön muiden kanssa 
• osaa käyttää tieto- ja havainnointilähteinä taideteoksia, ympäristöä, kirjoja, lehtiä, 

museoita, gallerioita ja internet-verkkoa. 
 
Itsearviointi 
 
Kuvataiteen tunneilla käytetään kuvataidepäiväkirjaa, johon oppilas tekee sekä oppituntiin liittyviä 
muistiinpanoja että omia henkilökohtaisia huomioitaan opituista asioista, omasta työskentelystään 
ja omasta suhteestaan käsiteltävään aiheeseen/työprosessiin. Jokaisen oppitunnin lopussa oppilas 
arvioi omaa työskentelyään ja kirjoittaa/piirtää ajatuksiaan päiväkirjaan. Päiväkirjan tekstejä ja 
kuvallisia tuotoksia hyödynnetään kurssin lopussa tehtävään portfolioon, johon oppilas kokoaa 
arvioitavat työnsä ja oman itsearviointinsa. Tuntityöskentelyn aikana opettaja antaa yksilöllistä 
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palautetta oppilaalle ja arvioi hänen kanssaan tehtyjä ratkaisuja ja ohjaa häntä havaintojen 
tekemisessä ja tulevien ratkaisujen ennakoinnissa. 
 
Keskeinen itsearvioinnin tuki on ryhmäkritiikki. Työskentelyn ohessa harjoitellaan arviointia ja 
kuvista puhumista ns. välikritiikkien ja loppukritiikkien avulla. Myös oppilastöiden näyttelyillä on 
merkitystä itsearvioinnin kehittymisen kannalta. Oman työn viimeisteleminen osaksi 
näyttelykokonaisuutta ja työn näkeminen julkisesti esillä kehittää oppilaan itsetuntemusta, mikä 
puolestaan on tärkeää arvioinnin kannalta. 
 

7.20.3.3 Tekninen työ 
 

Tavoitteet 
 
Valinnaisen teknisen työn tavoitteet ovat yhtenevät 7. luokan pakollisen käsityönopetuksen 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on syventää ja laajentaa pakollisten käsityöopintojen 
tietoja ja taitoja, luoda valmiuksia monipuoliseen harrastamiseen ja tukea oppilaan jatko-opinto- ja 
ammatinvalintaratkaisuja.  
 

1. Puutyökurssi 

Sisällöt 
 
Sopivien harjoitustöiden yhteydessä:  

• puualan materiaalituntemuksen lisääminen 
• teknisen piirtämisen perusteiden omaksuminen 
• puutyövälineiden käytön ja työmenetelmien opiskelu 
• turvalliseen koneelliseen puuntyöstöön totuttautuminen 
• pintakäsittelytaitojen kartuttaminen. 

2.  Metallityökurssi 

Sisällöt 
 
Sopivien harjoitustöiden yhteydessä:  

• metallialan materiaalituntemuksen lisääminen 
• teknisen piirtämisen ja mittaamisen perusteiden omaksuminen 
• metallityövälineiden käytön ja metallin työstömenetelmien opiskelu 
• turvalliseen koneelliseen metallintyöstöön totuttautuminen 
• metalliesineiden pintakäsittelytaitojen kartuttaminen. 

Arviointi  

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8:  

Valinnaisen teknisen työn päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ovat samat kuin pakollisen 
käsityön arvioinnissa.  

Päättöarvosana teknisen työn valinnaiskurssista muodostuu suoritettujen kurssien kokonaisuuden 
perusteella.  
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7.20.3.4 Tekstiilityö 

Tavoitteet 
 
Valinnaisen tekstiilityön tavoitteet ovat yhtenevät 7. luokan pakollisen käsityönopetuksen 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on syventää ja laajentaa pakollisten käsityöopintojen 
tietoja ja taitoja, luoda valmiuksia monipuoliseen harrastamiseen ja tukea oppilaan jatko-opinto- ja 
ammatinvalintaratkaisuja.  

1. Vanhat vaatteet uusiksi 

• suunnitellaan ja toteutetaan ekologinen vaate 
• tuunataan, kunnostetaan tai korjataan vanha vaate uudelleen käyttöön tai muokataan siitä 

uusi tuote 
• tutustutaan kustannuslaskentaan: vertaillaan uuden ja korjatun vaatteen/tuotteen 

kustannuksia. 

 2. Pipo - tavalla tai toisella 

• tutustutaan erilaisiin päähineisiin 
• kurssilla voi tehdä pipon neulomalla, virkkaamalla, huovuttamalla tai kankaasta 

ompelemalla. 

Arviointi  

• Päättöarvosana tekstiilityön kursseista muodostuu suoritettujen kurssien kokonaisuuden 
perusteella. 

• Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Valinnaisen tekstiilityön päättöarvioinnin kriteerit 
arvosanalle 8 ovat samat kuin pakollisen käsityön arvioinnissa. 

 

7.20.3.5. Liikunta tytöt 
 
Tavoitteet 
• Oppilaiden liikunnantarpeen tyydyttäminen ja ohjaaminen liikunnalliseen elämäntapaan 
• Oppilaiden ohjaaminen tulokselliseen yhteistoimintaan. 
• Oppilaan  liikuntataitojen edelleen kehittäminen ja soveltaminen uusissa tilanteissa 
• Ohjata oppilasta löytämään hänelle sopivat liikuntalajit. 
 

1. Tanssia ja pallopelejä 

Tavoitteet 

• Opetella nuorten suosimien tanssilajien perusliikkeitä ja lyhyitä tansseja, oppilaat voivat 
suunnitella ryhmissä omia tanssisarjoja 

• Valittujen palloilulajien taitojen kehittämistä, joukkuetoiminnan harjoittelua 
 

Sisällöt 

• Hip-hop ,showdance ja reggeaton- tanssien perusliikeitä ja lyhyitä tansseja 
• Oppilaiden suunnittelemia omia tansseja 
• Sulkapalloilun, salibandyn ja oppilaiden valitseman lajin taitoharjoittelua, paljon pelaamista 
• Lihashuoltoa. 
 



 384 

2. Uusien lajien kurssi 

Tavoitteet 

• koululiikunnassa vähemmän  harrastettuihin lajeihin perehtyminen 
• ohjata löytämään itselle sopiva liikuntatapa ja –lajit 
• oppilaiden toivomia lajeja. 
 

Sisällöt 

• ryhmän kiinnostuksen mukaan valitaan n. 4-5 uutta lajia, joihin perehdytään esim. keilailu,  
itsepuolustus, kuntonyrkkeily, seinäkiipeily, pilates-tyyppinen venyttely jne. 

•  myös oppilaiden toivomia tuttuja lajeja 
• halukkaille erilaisia trampoliinihyppyjä kuten voltti, urhonkaato tai vauhdikkaita pelejä.  
 

Arviointi 

Kurssit arvioidaan numerolla, joka koostuu tuntityöskentelyn arvioinnista ja opetetuissa taidoissa 
kehittymisen arvioinnista. Oppilas saa numeron jokaisesta valinnaisainekurssista. 
 
Kriteerit hyväksytylle suoritukselle ( 5 ) 
 

Oppilas 

• työskentelee harvoin aktiivisesti ja yritteliäästi. 
• ottaa harvoin vastuuta toiminnastaan ja noudattaa sääntöjä satunnaisesti. 
• kykenee harvoin toimimaan ryhmän tai joukkueen toimintaa edistävästi. 
• osaa joitakin keskeisiä seikkoja kurssilla opetetuista pallopeleistä ja  osaa jonkin, lyhyen 

voimistelu- tai tanssisarjan. 
• osaa joitain ydinkohtia  opetetuista uusista liikuntalajeista. 

 

7.20.3.6. Liikunta pojat 
 
Kurssien sisällöt riippuvat osin siitä, mihin vuodenaikaan ja millä tuntipaikoilla kurssit ovat. Lisäksi 
ryhmän taipumukset ja toiveet voivat vaikuttaa sisältöihin. 

 

1. Palloile ja kehity  

Tavoitteet 

• Kehittää ja soveltaa aiemmin opittuja taitoja  
• Fyysisen kunnon kehittäminen 
• Tutustumista koulun ulkopuolisiin lajeihinkin mahdollisuuksien mukaan.  

 

Sisällöt 

• sisä- ja ulkopalloilua  
• voimistelua ja hyppyjä pikkutrampoliinilla 
• tutustumislajeja ryhmän valinnan mukaan.  
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2.Taidokkaammaksi liikkujaksi 

Tavoitteet 

• Kehittää ja soveltaa aiemmin opittuja taitoja. 
• Fyysisen kunnon kehittäminen 
• Tutustumista koulun ulkopuolisiin lajeihinkin mahdollisuuksien mukaan. 

 

Sisällöt 

• talviliikuntaa  
• palloilulajit 
• uintia ja uimahyppyjä  
• uudet liikuntalajit.  

 
Arviointi 

• Hyväksytyt kurssit arvioidaan asteikolla 5 - 10.  
• Huomiota kiinnitetään oppilaan toimintaan sinänsä, edistymiseen ja saavutettuun 

osaamisen tasoon opetetuissa liikuntamuodoissa. Oppilas itse voi arvioida suorituksiaan ja 
tavoitteensa saavuttamista luokka- ja aihekohtaisten vakiotulosten avulla ja pohtivalla 
keskustelulla opettajan kanssa.  

• Hyväksytyn arvosanan 5 kriteerit sekä arvosanan 8 kriteerit ovat samat kuin pakollisessa 
liikunnassa.  

• Päättöarvosana on kahden kurssin keskiarvo. Kurssien arvosanat eivät vaikuta yhteisen 
liikunnan päättöarvosanaan.  
 

 

7.2.3.7 Kotitalous 

  
1. Kasien kokkikurssi 
 
Tavoitteet 

• yhteisessä 7. luokan opetuksessa saatujen tietojen ja taitojen syventäminen ja käytännön 
taitojen harjaannuttaminen  

• yhteistyötaitojen kehittäminen. 
• myönteisten asenteiden luominen kodin tehtäviä kohtaan  
• hygieenisen työskentelyn merkitys kotitaloustyössä. 

 
Sisällöt 

• kasvisten, marjojen ja hedelmien säilöntä ja käyttäminen  
• sydänystävällinen ruokavalio  
• ateriasuunnittelut, hintalaskelmat yksin ja yhdessä  
• erityisruokavaliot, ruoka-aineallergiat, bulimia, anoreksia, ortoreksia ja ylipaino 
• piparkakkutalo, joulun makeiset  
• vuotuiset ja kodin juhlat  
• rippi- ja Prometheus-juhlat  
• mausteet ja maustaminen  
• suomalaisia ruokia ulkomaalaisille vieraille. 

 
Arviointi 
Käytännön työkoe. Opettaja arvioi oppilaan kehittymisen itsenäisissä työtehtävissä ja yhteistyönä 
aikaansaaduissa tehtäväkokonaisuuksissa. Oppilas osallistuu arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan 
oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja myönteisyys työyhteisössä. 
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2. Leivontakurssi 
 
Tavoitteet 

• oppilas ymmärtää yhteisten leipomistehtävien merkityksen perhettä yhdistävänä, 
mielihyvää tuottavana ja taloudellisena toimintana  

• lisäksi oppilas tutustuu vanhaan ja uuteen suomalaiseen sekä kansainväliseen 
leipomisperinteeseen  

• oppilas oivaltaa raaka-aineiden käyttömahdollisuudet leipomisessa, osaa käyttää 
leipomistyötä helpottavia työtapoja, välineitä ja koneita. 

 
Sisällöt 

• erilaiset raaka-aineet leipomisessa  
• leivonnaisia arkeen ja juhlaan  
• Ostanko vai teenkö?  
• eri maiden tyypillisiä leivonnaisia  
• taikinatyypit, kohotusaineet, viljavalmisteet  
• hygieeninen työskentely  
• kurssin ”juhlakahvit”. 

 
Arviointi  
Leivontakurssin koe. Opettaja arvioi yhdessä oppilaan kanssa saavutettuja tuloksia. Oppilas 
osallistuu arviointiin. 
 
 
3. Kokataan ysien tapaan 
 
Tavoitteet 

• vaativammasta ruoanvalmistuksesta selviytyminen  
• suomalaisen tapakulttuurin vaaliminen  
• ohjelehtisten ja kirjojen käyttäminen valikoiden ja soveltaen  
• omatoiminen suunnittelu. 

 
Sisällöt 

• ruokatalouden järkeistäminen, syksyn sato käyttöön  
• erilaiset kasvisruokavaliot  
• kalenterivuoden tapahtumat, glögikutsut  
• eri maiden leivät 
• kokeillaan eri lehtien, esitteiden ja kirjojen ruoka- ja leivontaohjeita  
• oppilaat valmistavat ateriakokonaisuuksia valitsemiensa teemojen mukaisesti.  

 
Arviointi 
Käytännön ”kokkisotakoe” ja teoriatesti. Oppilas ja opettaja arvioivat yhdessä  käytännön töiden 
toteutumista sekä erilaisten ohjeiden perusteella tehtyjä töitä. 
 
 
4. Kansainväliset keittiöt 
 
Tavoitteet 

• haastavammasta ruoanvalmistuksesta ja leipomisesta selviytyminen  
• vieraisiin tapa- ja ruokakulttuureihin tutustuminen  
• erikoiselintarvikkeisiin tutustuminen ja niiden käyttäminen  
• itsenäiseen työskentelyyn harjoittaminen, itsenäistymisen tukeminen. 

 
Sisällöt 

• ateriasuunnittelu  
• makumuistoja vieraista maista  
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• kaukomaiden tai eurooppalainen ruokakulttuuri projektityönä 
• ympäristön huomioiminen kotitalouksissa, pakkaukset, jätehuolto  
• rapukutsut, yrtit, erikoishedelmät, juustot  
• keittiö on kodin sydän  
• ravintolasanastoa ja tapatietoutta. 

 
Arviointi 
• Arvioidaan projektityöt ulkomaisten ruokien esitys- ja valmistuskerroilta. Opettaja ja oppilas 

arvioivat yhdessä kokonaisuutta suoritettujen työtehtävien perusteella.  
• Itsearviointi. 

 

7.20.3.8. Tietotekniikka 
 

Yleistä 
 
Tietotekniikka rakentuu ensisijaisesti kaikista tiedollisten prosessien teknisistä tukitoimista, 
olemassa olevan tekniikan hyödyntämisestä ja henkilökohtaisten käyttövalmiuksien lisäämisestä. 
Oppiaineena tietotekniikka pyrkii pääsääntöisesti tarjoamaan jo opintojen aikana tulevaisuuden 
haasteita nykynuorille. Oppiaineen näkökulma on ensisijaisesti tulevaisuutta hahmottava. 
Tietotekniikan opetus tutustuttaa tulevaisuuden yhteiskunnan mahdollisuuksiin sekä palvelee ja 
tulee olemaan yhtenä apuvälineenä tulevia opintoja ja myöhempää työelämää varten. Oppiaineena 
tietotekniikka lisää oppilaan mahdollisuuksia hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuuden teknisiä 
haasteita sekä erityisesti lisää mahdollisuuksia ratkoa aktiivisesti ja itsenäisesti tietokoneita ja 
tietoverkkoja hyödyntäen tiedosta ja informaatiosta koostuvia ongelmia. 

Kahden kurssin kokonaisuus soveltuu erityisesti oppilaille, joilla on kiinnostusta tietojen 
hallitsemiseen tietokoneen avulla. Oppilailta odotetaan halua oppia tuottamaan hyötysovelluksia 
tietokoneille tai muille tietotekniikkaa käyttäville laitteille, esimerkiksi mobiililaitteille. 

Yleiset tavoitteet 
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa erilaisia oppimiskokemuksia tietotekniikan 
hyväksikäytöstä, opettaa ymmärtämään tietoteknisiä sovelluksia, antaa valmiuksia tietokoneiden 
käyttöön sekä opettaa hankkimaan tietoja ja taitoja tietokoneita ja tietoverkkoja hyväksi käyttäen. 
Lisäksi yleisenä tavoitteena on hankkia kokemuksia erilaisista oppimisympäristöistä ja että oppilas 
oppii ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja rakentamaan omia tuotoksia tietokoneita ja erilaisia 
ohjelmistoja apuna käyttäen sekä oppii hyödyntämään tietoverkkoja mm. jatko-opinnoissaan. 

Opetusjärjestelyt 
Tietotekniikan opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja eriyttäviä oppimistehtäviä 
oppilaiden lähtötason mukaisesti. Oppimistehtävien laajuus vaihtelee suppeista yksittäisistä 
tehtävistä laajempiin projektitöihin. Kursseilla on mahdollisuus hyödyntää tietotekniikan 
opetusharjoittelijoiden erityisasiantuntemusta. Kursseilla myös seurataan aktiivisesti tietotekniikan 
ajankohtaisia asioita. Kurssien sisältöjä voidaankin näistä näkökulmista muokata ryhmäkohtaisesti. 

Sisällöt 
Kaikki eri kursseilla käsiteltävät asiat muodostavat yhdessä kokonaisuuden ja näin ollen oppilaiden 
harrastuneisuudesta, mielenkiinnosta, tietoteknisistä valmiuksista ja erityistavoitteista riippuen 
opiskeltavat asiakokonaisuudet ovat ohjeellisia. 
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Oppimisen tuki 
 
Yleinen tuki 

Tietotekniikassa yleistä tukea toteutetaan ensisijaisesti opetusta ja oppimistehtäviä eriyttämällä 
sekä tukiopetuksella. Mahdollisuuksien mukaan tukea voidaan järjestää rinnakkaisopetuksella tai 
osa-aikaisella erityisopetuksella. Lisää yleisen tuen muotoja löytyy luvusta 4.1. 

Tehostettu tuki 

Tarvittaessa oppilaalle laaditaan kirjallinen pedagoginen arvio. Pedagogisessa arviossa 
tietotekniikan aineenopettaja osallistuu luokanvalvojan ja muiden aineenopettajien kanssa 
oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisvaltaiseen arviointiin. Tämän arvion pohjalta oppilaalle 
laaditaan oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä opettajien, oppilaan, huoltajien 
sekä mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot. 

Erityinen tuki 

Jos yleinen ja tehostettu tuki eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseksi, oppilaalle tehdään kirjallinen 
pedagoginen selvitys. Selvityksen jälkeen oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, ja laaditaan 
hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä 
huoltajien ja oppilaan kanssa. Tarvittaessa opetus yksilöllistetään. 

Arviointi 
Arvioinnissa tietotekniikassa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tietojen, taitojen sekä 
työskentelytapojen kehittymiseen. Oppilaat arvioivat myös itse töitään, kehittymistään sekä 
työskentelyään. Itsearvioinnin avulla pyritään kehittämään oppilaiden kriittistä ja objektiivista 
suhtautumista omaan tekemiseen. Kahdeksannella luokalla oppilas saa yhden arvosanan. 
Yhdeksännellä luokalla oppilas saa yhden arvosanan sekä päättöarvosanan. 

 

Keskeiset sisällöt ja arviointipiirteet vuosiluokittain 

8. LUOKKA 

ATK01 Dynaaminen Internet ja interaktiivisuus 
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on syventää oppilaan tietoja tietotekniikan käyttöön ja mahdollisuuksiin 
ilmaisukeinona. 

Sisältö 

• Web 2.0, sosiaalinen media 
• Tietoturva 
• Yksilön turva 
• Ääni tietokoneella, Internetissä ja mobiililaitteissa 
• Internetradioista 
• Radioasemista Internetissä 
• Kotisivut ja html-kieli, tyylimäärittelyt. 
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Opetusjärjestelyt 

Kurssilla voidaan käyttää mm. seuraavia ohjelmia: Audacity, WinAmp, Front Page, iTunes. Lisäksi 
kurssilla voidaan käyttää ja opetella käyttämään muitakin ohjelmia. 

Arviointipiirteet arvosanalle 8 

Oppilas 

• hallitsee hyvin tietokoneiden käytön periaatteita  
• kykenee opastamaan tietotekniikkaan perehtymättömiä henkilöitä  
• osaa luotettavasti ylläpitää hakemistorakenteita ja ohjelmistoja mikrotietokoneilla  
• tunnistaa tietokoneiden epäasiallisen käytön  
• osaa käyttää tietokoneiden ohjelmistoresursseja laaja-alaisesti  
• suoriutuu tehtävistä uusissa oppimisympäristöissä  
• kykenee suoriutumaan hyvin annetuista projektiluonteisista tehtävistä  
• saa annetuista kirjallisista kokeista ja tehtävistä hyvät tulokset.  
 

9. LUOKKA 

ATK02 Tiedonhallinta ja ohjelmointi 
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan tietoja tietotekniikan käytöstä ja mahdollisuuksista 
ilmaisukeinona. 

Sisältö 

• Tietokannat 
• Ohjelmointikielten historiaa 
• Ohjelmointiympäristöt ja ohjelman suunnittelu 
• Lausekielisen ohjelmoinnin perusteet 
• Peliohjelmointi 
• Ohjelmointi, Internet ja mobiilisuus 
• www-ohjelmointi 
• wap-ohjelmointi 
• widgetit 
• Lopputyö. 
 

Arviointi tietotekniikassa 

Arvosanaan 8 vaaditaan seuraavaa: 

Oppilas 

• hallitsee hyvin tietokoneiden käytön periaatteita  
• kykenee opastamaan tietotekniikkaan perehtymättömiä henkilöitä  
• osaa luotettavasti ylläpitää hakemistorakenteita ja ohjelmistoja mikrotietokoneilla  
• tunnistaa ja estää itsenäisesti tietokoneiden epäasiallisen käytön  
• osaa käyttää tietokoneiden ohjelmistoresursseja laaja-alaisesti  
• suoriutuu erilaisissa oppimisympäristöissä haasteellisista tehtävistä  
• kykenee suoriutumaan hyvin annetuista projektiluonteisista tehtävistä  
• saa annetuista kirjallisista kokeista ja tehtävistä hyvät tulokset.  
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7.20.3.9. Teknologia 

 
Teknologia on teknistä työtä ja fysiikkaa sisältävä opintokokonaisuus.  
 

1. Mallintaminen, 8. luokka 
 

Tavoitteet 

• Tavoitteena on harjoitustöiden avulla tutustua nykyajan tekniikan sovelluksiin ja sovellusten 
fysikaalisiin ja toiminnallisiin perusteisiin.  

• Tavoitteena on täydentää oppilaan tietoja ja taitoja tietotekniikassa. 
Sisällöt 

• tutustutaan erilaisiin teknologian sovelluksiin laatimalla niistä rakennussarjojen avulla 
tietokoneohjattuja toimivia malleja  

• samalla tutustutaan mitta-antureiden fysikaalisiin toimintaperiaatteisiin ja graafiseen 
ohjelmointiin. 
 

2. Teknologiaprojekti, 9. luokka 
 

Tavoitteet 

• Tavoitteena on harjoitustöiden avulla oppia nykyajan tekniikan sovelluksista ja sovellusten 
fysikaalisista ja toiminnallisista perusteista lisää.  

• Tavoitteena on täydentää oppilaan tietoja ja taitoja elektroniikassa ja tietotekniikassa. 
 

Sisällöt 

• rakennetaan projektityönä elektroniikkaan ja tietotekniikkaan perustuvia laitteita  
• projekteissa tutustutaan elektroniikan peruskomponentteihin, teknisen projektin eri 

vaiheisiin ja opitaan lisää ohjelmoinnista 
• projektityöskentely kehittää oppilaan ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja. 

 

 
Oppimisen tuki  

1, Yleinen tuki 

keskustelu oppilaan kanssa 

• palaute ja kannustaminen 
• kahdenkeskinen keskustelu oppilaan kanssa 
• ongelmatilanteiden ennakointi. 

 
luokkatila 

• luokassa on selkeät säännöt 
• luokkahuoneen pitäminen siistinä ja selkeänä. 
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tunnin ja tehtävien sisältö 

• tunnin ohjelma ja tavoitteet käydään läpi yhdessä 
• tunnin tavoitteet yksittäisten oppilaiden kohdalla 
• havainto- ja apumateriaalin käyttö 
• mallintaminen ja konkretisointi 
• työvaiheiden demonstrointi 
• tehtävien pilkkominen 
• toimintaohjeiden yksinkertaistaminen 
• tehtävien eriyttäminen. 

 
ryhmässä toimiminen 

• toisen oppilaan tuki 
• työn tekeminen ryhmässä 
• kouluavustaja. 

 
taustatyö 

• keskustelut toisten opettajien kanssa 
• resurssien mukaan kerhotoimintaa  
• tehostettua tukiopetusta. 

 

2. Tehostettu tuki 

Tehostetun tuen pohjana on pedagoginen arvio. 

• tehostettu tuki on yksilöllistä ja yleisen tuen käytänteiden mukaista 
• henkilökohtaista auttamista, yksittäistapauksessa tai pienryhmässä.  

 

3. Erityinen tuki 
 

Erityisen tuen perustana on pedagoginen selvitys, jonka mukaan tehdään henkilökohtainen 
opetussuunnitelma. 
 

Arviointi 

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti oppilaan kykyä 

• toteuttaa kurssilla käytetyistä rakennussarjoista tai välineistä toimiva tietokoneohjatuttu 
malli 

• selostaa rakentamansa laitteen toimintaperiaate  
• hahmottaa suunnittelun tärkeys nykyaikaisten teknisten laitteiden toteuttamisessa  
• rakentaa elektroniikkaan perustuva laite kytkentäkaavion avulla 
• työskennellä oma-aloitteisesti sekä yksinään että ryhmässä  
• arvioida työnsä onnistumista 
• toimia turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
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7.20.3.10. Venäjän kieli tutuksi1 ja 2 
 

Venäjän kieli tutuksi 1  
 
Valinnainen kurssi 8. luokalla. Kurssi on yhteinen lukion kanssa. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
 
- Oppilas oppii kielen alkeet ja totuttelee venäjän kielen ääntämiseen, intonaatioon ja  
  kirjoittamiseen. 
 
Kulttuuritaidot 
 
- Oppilasta johdatetaan Venäjän kulttuurin havainnointiin. 
 
Opiskelustrategiat 
 
- Opiskelussa pyritään hyödyntämään oppilaan jo osaamien vieraiden kielten tuntemusta.  
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
- tutustuminen 
- esittäytyminen 
- itsestä, perheestä, kodista ja sukulaisista puhuminen 
 
Rakenteet 
 
- aakkoset 
- substantiivien suku ja luku (yksikkö/monikko) 
- lukusanat 1-10 
- persoonapronominit 
- possessiivipronominit 
- prepositionaali 
- adjektiivien nominatiivi 
- verbit : I ja II konjugaatio 
- eloton akkusatiivi 
- olla- verbin (быть) preteriti 
 
 
Viestintästrategiat 
 
- totutellaan puheen ymmärtämiseen 
- opetellaan venäjänkielistä reagointia 
 
ARVIOINTI 
 
- Pääpaino arvioinnissa on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä  
  formatiivista että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. 
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Venäjän kieli tutuksi 2  
 
Valinnainen kurssi 9. luokalla. Kurssi on yhteinen lukion kanssa. 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
 
- Jatketaan intonaation, ääntämisen ja kirjoittamisen harjoittelua. 
 
Kulttuuritaidot 
 
- Oppilasta johdatetaan Venäjän kulttuurin havainnointiin. 
- Oppilas tiedostaa oman kulttuurinsa ja Venäjän kulttuurin välisiä eroja. 
 
Opiskelustrategiat 
 
- Opiskelussa pyritään hyödyntämään oppilaan jo osaamien vieraiden kielten tuntemusta. 
- Oppilas saa innostusta jatkaa venäjän opintoja myöhemmissä opinnoissa. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 
- tien kysyminen ja neuvominen 
- julkiset liikennevälineet ja niillä liikkuminen 
- ammatit ja niistä kertominen, koulutus 
- puhelinkeskustelut 
- erilaiset ostostilanteet 
 
Rakenteet 
 
- lukusanat 11-100 
- kellonajat 
- быть - verbin futuuri 
- datiivi 
- adverbit 
- genetiivi 
- elollinen akkusatiivi 
- liikeverbit: идти, ехать 
 
Viestintästrategiat 
 
- Opiskelutilanteissa harjoitellaan venäjänkielisen puheen tuottamista keskeisissä 
palvelutilanteissa. 
- Opitaan venäjänkielisten viestien vastaanottamista. 
 
ARVIOINTI 
 
- Pääpaino arvioinnissa on tuntityöskentelyn arvioinnissa. Numeerinen arviointi voi olla sekä 
formatiivista että summatiivista. Oppilasta ohjataan itsearviointiin.  
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7.20.4. Yhden kurssin kokonaisuus 
 

7.2.4.1. Äidinkieli 
 
Toimittajan työ tutuksi 

Oppilas tutustuu toimittajan työn eri osa-alueisiin. Lisäksi hän voi perehtyä johonkin osa-alueeseen 
perusteellisesti. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että oppilas 

• ymmärtää lehden tekemiseen kuuluvat osa-alueet 
• saa valmiuksia tuottaa mediatekstejä 
• saa itsensä kannalta kiinnostavaa tietoa toimittajan työstä ja pääsee harjoittelemaan 

toimittajan työtä. 
 
Sisällöt 

• perehtyminen joihinkin tekstilajeihin, esimerkiksi pääkirjoitukseen, uutiseen, yleisönosasto-
kirjoitukseen, artikkeliin, kolumniin ja pakinaan. 

• perehtyminen reportterinauhurin käyttöön, kysymystekniikan harjoitteleminen ja 
haastattelujen tekeminen 

• digitaaliseen kuvaukseen tutustuminen ja lehtikuvien ottaminen 
• lehtitekstien kirjoittaminen 
• digitaaliseen lehden taittoon tutustuminen 
• yhdessä Vanhempain Tuki ry:n kanssa koulun lehden tekeminen 
• sisältöjen tuottaminen koulun kotisivuille 
• vierailu lehden toimitukseen 
• voidaan tuottaa esimerkiksi julkaistava video tai radio-ohjelma. 

 
Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty. 

 
Tiedoksi 

• Kurssi toteutetaan erikseen sovittavina aikoina lukujärjestyksen ulkopuolella. Kurssiin 
kuuluu itsenäistä ohjattua työtä, joitakin oppitunteja sekä vierailu lehden toimitukseen. 
Edellytyksenä on, että oppilaalla on oma sähköpostiosoite. 

• Kurssi on yhteinen lukion kanssa. 
• Kurssille otetaan yhteensä enintään 20 lukion opiskelijaa / peruskoulun oppilasta. 
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7.20.4.2. Biologia 
 
Lähiympäristön tutkimuksia 

 

Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 

• laborointitaitoja ja maastotutkimuksia Tampereella ja lähikunnissa 
• luontoharrastuksia, esimerkiksi perhospyydyksen käyttöä ja lintujen seuraamista 
• tutkimuksen suunnittelua, toteuttamista ja johtopäätösten tekoa suullisesti ja kirjallisesti 
• eri eliöryhmien rakenteen ja toiminnan vertailua. 
 

Sisällöt 
 
• missä elämä piilee/mitä elämä on: elämän moninaisuus 
• esimerkkejä luontoharrastuksista eri vuodenaikoina: hyönteiset, linnut, pikkunisäkkäät, 

metsästys, kalastus ja geokätkentä 
• mahdollisuus perehtyä parityönä itse valittuihin eliölajeihin tai harrastuksiin 
• tietotekniikka tutkimuksen apuvälineenä 
• maastossa liikkumisen taidot 
• metsien monikäyttö ja ihmisten vastuu luonnosta 
• eliökunnan järjestelmän perusperiaatteet 
• elottoman luonnon tekijöiden vaikutuksia elämään 
• yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa, kuten laatikkoviljely. 
 

Arviointi 

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty. 

 

7.20.4.3. Maantieto 

Mystiset kaukomaat ja maailmanlaajuiset ympäristöuhat 

Tavoitteet 
 
Oppilas oppii:  

• ymmärtämään ympäristöriskejä ja -uhkia maailmanlaajuisesti 
• miten yläkoululainen voi vaikuttaa ympäristön suojelemiseen 
• vertailemaan kaukomaiden (lähinnä Aasia ja Afrikka) kulttuuri- ja luonnonoloja 
• matkailun perusteita 
• valmiuksia matkustaa ulkomaille (käytännön vinkkejä).  

Sisältö 

• opintokäynti muun muassa ympäristötietokeskus Moreeniaan 
• kestävän kehityksen periaatteet  
• ilmastonmuutos 
• Aasian ja Afrikan maanosien yleisiä luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä piirteitä 
• parityö tai ryhmätyö: perehtyminen tiettyyn Aasian tai Afrikan alueeseen sekä 

ympäristöuhkiin. 
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Arviointi  

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty.  

 

7.20.4.4. Uskonto  
 
Nuorten ihmissuhdekurssi (NUISKU) 

 

Tavoitteet 

• oppilaan itsetuntemuksen syventyminen 
• vuorovaikutustaitojen oppiminen 
• ristiriitojen rakentava ratkaiseminen koulussa, kotona ja kaveripiirissä 
• vastuunottaminen omasta elämästä ja ihmissuhteista. 

 

Sisällöt 

• opetellaan selkeää viestintää ja aktiivista kuuntelua  
• harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja käytännössä 
• analysoidaan sosiaalista vuorovaikutusta omassa ryhmässä ja kaikissa ihmissuhteissa.   

 

Arviointi 

• Oppilaan arviointi kurssilla on monipuolista. Se perustuu sekä oppilaan itsearviointiin että 
opettajan suorittamaan arviointiin. Oppilas saa kurssin aikana palautetta omasta 
toiminnastaan myös muilta kurssin osallistujilta. Arvioinnin perustana on aktiivinen 
osallistuminen tunnilla sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät.  

• Nuorten ihmissuhdekurssi arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä hyväksytty.  
• Hyväksytyn saa osallistumalla opetukseen. 

 

 

7.20.4.5. Kuvataide 
 

Maalauskurssi 

 

Tavoitteet 

Oppilas: 

• tuntee maalaustaiteen keskeisiä tekniikoita, ilmaisutapoja ja työvälineitä/materiaaleja 
• nauttii omien ajatustensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti 
• tunnistaa maalaustaiteen keskeisiä tyylipiirteitä ja aikakausia 
• analysoi maalausten sisällöllisiä ja muodollisia tekijöitä 
• arvioi omaa kuvallista ilmaisuaan ja työtapojaan 
• ymmärtää maalaustaiteen tapoja käsitellä elämän ja ympäristön ilmiöitä. 
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Sisällöt 

• erilasiin maalaustekniikoihin tutustuminen (esim. akryyli-, öljyväri-, pastelli- ja 
akvarellimaalaus) ja maalaustaiteen ilmaisullisen kielen soveltaminen omaan työskentelyyn 

• kuvataiteen tyylien ja ilmaisukeinojen hyödyntäminen omissa maalauksissa 
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen maalaustaiteen keinoin 
• maalausten analysoiminen: taidekuvien muodollisen ja sisällöllisen rakenteen tutkimista ja 

tulkintaa. 
 

Arviointi 

Yhden vuosiviikkotunnin kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty –asteikolla. Hyväksytty suoritus 
edellyttää arvosanan 5 kriteerien täyttymistä. Kurssin suoritus voidaan ottaa huomioon kuvataiteen 
päättöarvosanaa annettaessa. 

 

7.20.4.6 Tekstiilityö / Tekninen työ 

Korumuotoilukurssi 

Sisältö ja tavoitteet  

• Valmistetaan koruja erilaisilla tekniikoilla, erilaisista materiaaleista. 
• Kurssi toteutetaan yhdessä teknisen työn kanssa. 

Arviointi 
 
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.  

 

7.20.4.7. Liikunta 
 

Iloa liikunnasta 

 
Tavoite 

• Kehittää ja soveltaa aiemmin opittuja taitoja, mahdollisesti tutustumista koulun ulkopuolisiin 
lajeihinkin.  
 

Sisällöt 

• Pallo- ja mailapelejä, hyppyjen kehittelyä pikku trampoliinilla. Mahdollisesti myös 
voimistelua ja uimahyppyjä. Ryhmän toivomia lajeja mahdollisuuksien mukaan.  
 

Arviointi 

• Huomiota kiinnitetään oppilaan toimintaan sinänsä, edistymiseen ja saavutettuun 
osaamisen tasoon opetetuissa liikuntamuodoissa.  

• Oppilas itse voi arvioida suorituksiaan ja tavoitteensa saavuttamista luokka- ja 
aihekohtaisten vakiotulosten avulla ja pohtivalla keskustelulla opettajan kanssa.  

• Arviointi: hyväksytty / hylätty   
• Hyväksytyn suorituksen kriteerit  
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• oppilas osallistuu opetukseen ja pyrkii suoriutumaan kurssin sisältöjen mukaisista 
harjoituksista ja tehtävistä.  

• Kurssi ei vaikuta pakollisen liikunnan päättöarvosanaan. 
 

7.20.4.8. Kotitalous 
 

Ruoanvalmistuskurssi 

Tavoitteet 

• itsenäinen, vastuullinen huolehtiminen kodista ja ruokahuollosta (esim. vanhempien poissa 
ollessa)  

• omien tarpeiden ja taitojen tunnistaminen ja kehittäminen 
• yhteistyötaitojen, hyvien tapojen ja työnjaon merkitys. 

 

Sisällöt 

• suunnitellaan ja toteutetaan aterioita erilaisten teemojen pohjalta 
• hintalaskelmia ja -vertailuja  
• leipomistehtävinä erilaiset sämpylät ja muffinit  
• vaatteet puhtaiksi, koti siistiksi  
• ”Sunnuntailounas” juhlavasti.  

 

Arviointi 

Käytännön työkoe. Teoriakoe. Opettaja ja oppilas arvioivat yhdessä suunnitelmien ja käytännön 
työtehtävien perusteella. Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty. 
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7.21 Oppilaanohjaus 
 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee 
vähitellen tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja sitä kautta edistämään oppimisvalmiuksiaan. 
Perusopetuksen aikana oppilaanohjaus tukee oppilaan sosiaalista kypsymistä sekä antaa tietoja ja 
taitoja sekä positiivisia asenteita elämänsuunnitteluun. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin 
kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia 
valintoja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia 
koulussa sekä edistää osallistumista.  

 

Tavoitteet 
 

Oppilas 
- oppii säätelemään toimintaansa tarkoituksenmukaisesti  
- oppii erilaisia tiedonhankintataitoja ja soveltaa niitä eri yhteyksissä 
- oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja kykenee suuntaamaan toimintaansa oppimista ja 

kehittymistä edistävällä tavalla 
- selviää erilaisista vuorovaikutustilanteista ja oppii sosiaalisia taitoja 
- oppii käyttämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia itselleen 

kehittävällä ja rakentavalla tavalla 
- saa tukea ammatillisen suuntautumisensa tunnistamisessa ja etsimisessä ja oppii 

hankkimaan tietoa tulevien valintojensa tueksi.  
 

Vuosiluokat 1 – 2 
 
Oppilaanohjauksen keskeisenä tavoitteena on oppilaan opiskelutaitojen kehittäminen. Sitä 
toteutetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaalla on mahdollisuus 
saada myös henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja arkielämästä selviämisensä tueksi. 
 

Vuosiluokat 3 – 6 
 
Oppilaanohjauksen tavoitteena on itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen ohjaaminen koulutyöhön 
liittyvissä asioissa. Tiedonhankintataitojen monipuolistaminen on keskeisenä tavoitteena. Myös 
sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään huomiota. 

Oppilasta ohjataan hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana. Eri oppiaineisen 
yhteydessä aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään. Oppilaalla on mahdollisuus saada 
henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja siihen liittyvien valintojensa tueksi sekä taipumustensa 
mukaisen suuntautumisensa avuksi.  

Oppilaanohjausta varsinaisena luokkamuotoisena ohjauksena tapahtuu vuosiluokilla 7-9.  
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Vuosiluokat 7 - 9 
 

Oppitunneista muodostuvat kurssit OPO1 ja OPO2. OPO1 opiskellaan 7. luokan aikana 0,4 ja 8. 
luokan aikana 0,6 vuosiviikkotuntia. OPO2 opiskellaan 9. luokalla 1,0 vuosiviikkotunti eli yksi 
kurssi. 

 

OP01 ja OP02-kurssit 

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen oppilas 
selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään 
tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja. 

Oppilaanohjauksen avulla oppilas saa erityisesti yhteiskunnan ja työelämän sekä ammatinvalinnan 
ja jatko-opintojen kannalta tarpeellisia valmiuksia. Oppilaanohjauksella edistetään myös 
koulutuksellista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

 

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

Luokilla 7 – 9 oppilaanohjauksen tavoitteena on oppilaan opiskelutaitojen ja menetelmien 
kehittyminen, itsetuntemuksen kasvattaminen ja opiskelun ja urasuunnittelun kannalta tarpeellisten 
valmiuksien kypsyminen. Ohjauksen tavoitteena on edelleen, että oppilaissa viriää peruskoulun 
aikana myönteinen ja realistinen näkemys jatko-opiskelusta ja työnteosta. 

Keskeisiä sisältöjä ovat tiedot työelämästä, ammateista ja koulutusmahdollisuuksista sekä 
erilaisten koulutuksellisten valintojen merkityksestä jatko-opintojen ja työelämään siirtymisen 
kannalta. Oppilaiden tulee lisäksi voida tutustua monipuolisesti ajankohtaista yhteiskuntaa, 
koulutusta ja työelämää käsittelevään tietoaineistoon, samoin kuin alustavasti perehtyä 
kansainvälisiin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä kansainvälistymisen vaikutuksiin koulu-
tuksessa ja työelämässä. 

Oppilaanohjauksen tärkeänä tavoitealueena on myös tapakasvatus. Tapakasvatuksen huipentuma 
on jokavuotinen juhlalounas yhdeksäsluokkalaisille. 

 

Ohjauksen luonne ja toiminnan järjestäminen 

Jokaisella oppilaalla on oma oppilaanohjaaja, jonka merkitys on valinnaisuuden, joustavuuden ja 
koulutuksen monimuotoisuuden lisääntyessä olennaisen suuri. Oppilaanohjaaja toimii yhteistyössä 
koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä, erityisesti työ- ja elinkeinoelämän, toisen asteen 
oppilaitosten sekä Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Oppilaan asioiden ajaminen vaatii 
myös yhteistyötä eri opettajien, sosiaali- ja terveysviranomaisten ja kotien kanssa. 

Oppilaanohjaus vastaa osaltaan tiedottamisesta, kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä 
sekä koulutuspolitiikan uusimmista ratkaisuista. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat Wilma-
ohjelma, vanhempainillat ja muut huoltajille suunnatut infotilaisuudet. Luokilla 7.—9. annetaan 
henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta oppilaan oman opiskeluohjelman laatimisessa ja 
urasuunnittelussa. Henkilökohtaisen ohjauksen tavoitteena on yksilöllistää ohjaukselle 
oppitunneilla annettuja tavoitteita.  
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Ohjauksen avulla tuetaan eri menetelmin erityisesti niitä nuoria, joilla on opiskeluun liittyviä 
vaikeuksia tai joilla on peruskoulun jälkeen suuri vaara jäädä ilman jatko-opiskelupaikkaa. 
Henkilökohtaisen ohjauksen määrä on suuri varsinkin yhdeksännellä luokalla. Tällöin koko 
ohjausprosessi kulminoituu yhteishakuun, johon kaikki peruskoulunsa päättävät ottavat osaa. 

Yhdeksännellä luokalla oppilaat tutustuvat työelämään kahden viikon ajan työpaikoilla eri puolilla 
Tamperetta. Oppilaanohjaajat organisoivat työpaikkojen hankinnan ja seuraavat tutustumisen 
kulkua. 

Oppilaanohjaukseen luokkatunneilla keskitytään aluksi opiskelun ohjaukseen ja annetaan 
välttämättömät perustiedot eri ammatti- ja opiskelualoista yksilö- ja pienryhmäohjauksen 
tietopohjaksi. Luokkamuotoisessa oppilaanohjauksessa käsitellään ensisijaisesti sellaisia 
oppilaanohjauksen alueita, joita ei ole tarpeen käsitellä joka oppilaan kanssa erikseen. 

 

Tutustumiskäynnit eri työpaikoilla ja oppilaitoksissa ovat myös osa oppilaanohjausta.  
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8  luku OPPILAAN ARVIOINTI    
 

8.1  Arviointi opintojen aikana  
    

ARVIOINNIN TEHTÄVÄ 
 

Tampereen normaalikoulussa arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 
miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Tavoitteena on auttaa 
oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös 
oppilaan persoonallisuuden kasvua.  

 
ARVIOINNIN PERIAATTEET 
 

Arviointi  perustuu  monipuoliseen näyttöön. Arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai 
opintokokonaisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. 
Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Arvioinnissa 
otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, 
jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta 
tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. 
Opetussuunnitelman tavoitteista ja arvioinnin perusteista annetaan huoltajille tietoja  
vanhempaintapaamisissa. Arviointiperusteiden soveltamista avataan oppilaan ja hänen 
huoltajansa kanssa pidettävissä yhteiskeskusteluissa.  

Oppilasarviointi on prosessi, johon kuuluvat 

 itsearviointi 
 oppilaan oppimistilanteissa saama palaute 
 kodin ja koulun yhteisseuranta 
 arviointikeskustelut oppilaan, huoltajien ja opettajan/opettajien kesken  
 sanallinen ja numeerinen arviointi.  

 

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman 
tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän 
osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Kuvaus oppilaan hyvästä 
osaamisesta on  jokaisen oppiaineen osion päätteeksi.  

Luokilla  1 - 4 luokilla oppiaineet arvioidaan sanallisesti. Sanallisen arvostelun asteikko on 

 erinomainen 
 hyvä 
 tyydyttävä 
 välttävä. 

 

Hylätty suoritus kirjoitetaan  todistuksen viestitilaan ja varsinainen arviointikohta jätetään tyhjäksi 

Vuosiluokilla 5-9 käytetään pääsääntöisesti  numeroarviointia, jonka asteikko on 

 10 erinomainen 
 9 kiitettävä 
 8 hyvä 
 7 tyydyttävä 
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 6 kohtalainen 
 5 välttävä 
 4 hylätty 
  

Opettajat voivat halutessaan käyttää lisänä myös sanallista arviointia. Sanallisella arvioinnilla 
kuvataan  oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Valinnaisaineet arvioidaan numeroin. 
Kahdeksannen luokan valinnaiset lyhytkurssit arvioidaan sanallisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. 

7-9- luokilla käydään huoltajan ja oppilaan kanssa yhteisiä kehityskeskusteluja, joissa annetaan ja 
saadaan tietoa oppilaan kehityksestä ja koulumenestyksestä. Kehityskeskustelu on tasavertainen 
vuorovaikutustilanne, jossa oppilaalla on mahdollisuus osallistua omaa opiskeluaan ja oppimistaan 
koskeviin kysymyksiin. Kehityskeskustelut käydään pääsääntöisesti jokaisen 
seitsemäsluokkalaisen ja hänen huoltajansa kanssa. Kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien 
oppilaiden kanssa kehityskeskusteluja käydään tarvittaessa. 

 
OPINNOISSA ETENEMINEN VUOSILUOKITTAIN 
 
Opinnoissa eteneminen vuosiluokalta toiselle noudattaa perusopetusasetuksen 11 §:n ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 määräyksiä. 

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos 
arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. 

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa 
vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle varataan 
mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. 
Oppilaalle annetaan  mahdollisuus osoittaa tietonsa ja taitonsa lukuvuoden aikana tai lukuvuoden 
koulutyön päätyttyä.  
 
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä tehdään 
ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden 
hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe 
voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.  

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 
pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle 
tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. 

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. 

Vuosiluokalle jättämisestä päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. 

 
OPINNOISSA ETENEMINEN OMAN OPINTO-OHJELMAN MUKAAN 
 

Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, että 
oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, 
opetussuunnitelmassa  määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin 
opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. Perusopetusasetuksen mukaan oman opinto-ohjelman 
mukaan opiskeleva oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas 
voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella.  

Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko 
oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa 
koulusta. 
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ARVIOITAVAT OPPIAINEET 

Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun 
ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1-4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja luonnontieto. 
Vuosiluokilla 5-6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Vuosiluokilla 7-9 
arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen. 

 
TYÖSKENTELYN ARVIOINTI  
 
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin 
pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi 
kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. 
Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten 
hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. 
Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen. 
 
Työskentelyä arvioidaan jokaisen oppiaineen sisällä vuosiluokilla 1-6. Opettajien suorittama 
arviointi ja oppilaiden itsearviointi voi tukeutua seuraavien arviointikohteiden varaan. 
 
 
Työskentelyn arvioinnin kohteita vuosiluokilla 1-6 
 
Tarkkaavaisuus ja työskentelyyn keskittyminen 

- tarkkaavaisuus ja aktiivisuus tavoitteiden suunnassa 
- tehtäviin suuntautuminen 
- itseohjautuvuus työskentelyssä 

 
Suunnittelu ja tavoitteellisuus 

- oman työskentelyn suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 
- valintojen tekeminen 
- ajan käytön suunnittelu ja hallinta 

 
Työskentelyn huolellisuus ja vastuullisuus 

- tehtävien huolellinen loppuunsaattaminen 
- kotitehtävistä ja tavaroista huolehtiminen 
- sitoutuminen koulutyöskentelyyn. 

 
Yhteistyö 

- yhdessä suunnittelu ja oman osuuden hoitaminen  
- toisen näkemyksen huomioon ottaminen 
- toisten auttaminen ja rohkaiseminen 

 
Oman työn arviointi 

- oman toiminnan ja tuotosten arviointi 
- tavoitteiden toteutumisen arviointi 
- oman toiminnan suuntaaminen ja korjaaminen. 

 
 
Tyskentelyn arviointi vuosiluokilla 7-9 
 
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana 
ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan 
taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon 
myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. 
Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen. 
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Tampereen normaalikoulussa kehityskeskusteluissa oppilas ja huoltaja saavat tietoa myös 
oppilaan työskentelystä. 
 
 
KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI 
 
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset 
ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta 
opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. 
Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle 
asetetut tavoitteet. 
 
Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 1-6 
 
Hyvän käyttäytymisen perusteet määritellään Tampereen normaalikoulun alakoulun 
Käyttäytymisohjeissa ja järjestyssäännöissä (liite x).  
 
Tampereen normaalikoulun vuosiluokilla 1-6 käyttäytymisen arviointi kohdistuu sihen, miten 
oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Vuosiluokilla 1-4 on 
käytössä sanallinen arviointi ja vuosiluokilla 5-6 numeerinen arviointi. 
 
 
Käyttäytymisen sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-4 
 
Arviointiasteikko käyttäytymisen sanallisessa arvioinnissa on neliportainen. 
 
Arviointilausekkeet ovat: 
 
 erinomainen 
 hyvä 
 tyydyttävä 
 välttävä. 

 
 
 
ERINOMAINEN   

- arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muut ihmiset ja heidän oikeutensa 
- suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen 
- noudattaa omaehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää 

koulutilanteiden sujumista. 
 
HYVÄ  
 

- arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan  
- suhtautuu ympäristöönsä myönteisesti 
- noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. 

 
TYYDYTTÄVÄ  
 

- tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa 
- suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi tai neutraalisti  
- noudattaa vaihtelevasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä.  

 
VÄLTTÄVÄ  

- suhtautuminen muihin ihmisiin ongelmallinen 
- antaa ympäristölle vain vähän arvoa 
- rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. 
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Käyttäytymisen numeroarviointi vuosiluokilla 5-6 
 
ERINOMAINEN  (arvosana 10) 
 

- arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muut ihmiset ja heidän oikeutensa 
- suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen 
- noudattaa omaehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää 

koulutilanteiden sujumista. 
 
KIITETTÄVÄ (arvosana 9) 
 

- arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan 
- suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen 
- noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista. 

 
HYVÄ (8) 
 

- arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan  
- suhtautuu ympäristöönsä myönteisesti 
- noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. 

 
TYYDYTTÄVÄ (7) 
 

- tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa 
- suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti 
- noudattaa vaihtelevasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. 

 
KOHTALAINEN (6) 
 

- tulee usein huonosti toimeen muiden ihmisten kanssa 
- suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi 
- noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä.  

 
VÄLTTÄVÄ (5) 
 

- suhtautuminen muihin ihmisiin ongelmallinen 
- antaa ympäristölle vain vähän arvoa 
- rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. 

 

Käyttäytymisen  arviointi vuosiluokilla 7-9 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 
sekä noudattaa sääntöjä. Kurssin päättymisen jälkeen oppilasta opettanut opettaja antaa aineen 
arvosanan lisäksi käyttäytymisen arvosanan. Joulutodistuksen käyttäytymisen arvosana 
muodostuu jaksojen 1 ja 2 arvosanoista. Lukuvuositodistuksen käyttäytymisen arvosana 
muodostuu jaksojen 3-5 arvosanoista. Käyttäytymisen lukukausiarviointiin osallistuvat vain 
oppilasta opettaneet opettajat. 
 
Hyvä käyttäytyminen tuottaa arvosanaksi 8 (hyvä).  
 
Hyvän arvosanan (8) tuottavan käytöksen piirteitä 

• oppilaalla on hyvät sosiaaliset taidot 
• oppilas tuntee yleiset käyttäytymisnormit ja osaa ja haluaa noudattaa niitä 
• oppilas kantaa vastuuta itsestään ja muista  
• oppilas ei kiusaa 
• oppilas käyttää asiallista kieltä sekä noudattaa koulun aikataulua 
• oppilas siivoaa jälkensä ja jättää käyttämänsä oppimisympäristön hyvään kuntoon 
• oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä  
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Kiitettävän arvosanan (9-10) tuottavan käytöksen piirteitä 

• oppilaalla on erinomaiset sosiaaliset taidot 
• oppilas vie luokkahenkeä eteenpäin parantamalla ilmapiiriä 
• oppilas edistää oppitunnin kulkua positiivisella asenteellaan 
• oppilas kannustaa ja auttaa aktiivisesti muita 
• oppilas suhtautuu asiallisesti kouluyhteisön kaikkiin jäseniin 
• oppilas arvostaa muita ja muiden tuotoksia 
• oppilas estää kiusaamista 

 
Käyttäytymisen arvio merkitään joulutodistukseen sekä lukuvuositodistukseen. Ero- ja 
päättötodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. Käyttäytymisen arviointi annetaan oppilaalle 
päättötodistuksen liitteenä. 

 

OPPILAAN ITSEARVIOINTI 

Itsearvioinnin tavoitteena on auttaa oppilasta kehittymään itsenäiseksi ja vastuulliseksi oppijaksi, 
joka itsearvioinnin avulla kehittää omia oppimisen taitojaan. Oman tavoitteenasettelun, 
työskentelyn, opiskelutapojen ja työn tulosten arviointi kuuluvat  luontevana osana 
oppimisprosessiin. Itsearviointiin ohjataan oppilaan kehityksen mukaisin tehtävin koulutyöskentelyn 
alusta lähtien. Käytettävät itsearvioinnin muodot sovelletaan kutakin oppimistilannetta palveleviksi, 
ilman että arviointi korostuu liikaa. Itsearvioinnin välineinä voivat olla arviointilomakkeet, yksilö- ja 
ryhmäpohdinnat, jotka voivat toteutua joko kirjallisesti tai suullisesti sekä eri tavoin kootut portfoliot. 

 

TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN ARVIOINTI 

Oppimisvaikeudet otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden 
vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa käytetään 
menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. 
Arviointipalautteen avulla autetaan oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa ja 
suuntaamaan oppimistaan. 

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän 
mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja 
kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle 
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen 
oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla 
vuosiluokilla. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu yleisiin oppimääriin tai 
yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan, mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä 
on päätetty. 



 408 

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI 

 
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja 
vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Oppilaan arvioinnissa käytetään monipuolisia, joustavia ja 
oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa 
mahdollisista suomen kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi 
olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. 

 

8.2  Päättöarviointi     
 
Arvioinnin tehtävä 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 
perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.  

 
Arvioinnin periaatteet 
 
Päättöarviointi on valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohtelee oppilaita tasavertaisesti. 
Päättöarvosana perustuu kussakin yhteisessä oppiaineessa oppilaan osaamiseen perusopetuksen 
päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9.  Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen 
päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen.  

Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan 
osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). 
Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien 
saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.   

Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän 
pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.      

Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.  

Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että 
oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, 
arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 
suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin 
oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 
päättöarvioinnin kriteereihin. 

 
Arvioitavat oppiaineet 
 
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja 
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, 
biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, 
musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.  

Mikäli oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta suomi toisena kielenä oppimäärän 
mukaisesti, arviointi suhteutetaan tämän oppimäärän tavoitteisiin ja noudatetaan kyseisen 
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oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisia päättöarvioinnin kriteerejä. Jos oppilas on 
vaihtanut katsomusaineesta toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on 
viimeksi opiskellut. 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 
oppimäärän, arvioidaan numeroin.  

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä 
koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine 
katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen 
oppiaineen arvosanaa.  

 

8.3  Todistukset      

Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain 
oppilaalle ja hänen huoltajalleen. 

Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan 
syntymäaika, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, 
miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Arvio oppilaan käyttäytymisestä merkitään jouluna 
annettavaan välitodistukseen ja lukuvuositodistukseen. Lukuvuositodistukseen merkitään lisäksi 
tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle jättämisestä. Todistuksissa on merkintä, että 
ne ovat Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia.             

Todistuksia seuraavasti. 1-6-luokilla annetaan syyslukukauden päätteeksi välitodistus ja lukuvuoden 
lopussa lukuvuositodistus. Vuosiluokilla 7-9  oppilas saa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen, 
jossa on arvioitu ensimmäisen ja toisen jakson aikana päättyneet kurssit sekä hajautetut vähintään 
kahden kurssin oppiaineet.  

Kevätlukukaudella annetaan yhdeksäsluokkalaiselle tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten 
välitodistus kolmannen jakson jälkeen. Tähän todistukseen merkitään samat tiedot kuin 
päättötodistukseen. Kaikille oppilaille annetaan välitodistus neljännen jakson jälkeen. Siinä on 
arvioitu kolmannen ja neljännen jakson aikana opiskellut kurssit sekä hajautetut kolmen kurssin 
oppiaineet. Seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla viidennen jakson jälkeen oppilas saa 
vuosiluokkatodistuksen, jossa on arvioitu päättyneen jakson lisäksi kaikki siihen mennessä 
Tampereen normaalikoulussa opiskellut kurssit sekä luokalta siirto. Yhdeksännen luokan 
päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. 

Todistuslomakkeet ovat liitteenä (liite 2) ja voimassa kaikkien vuosiluokkien osalta 1.8.2004 lukien  

Arvosanat 5-10 osoittavat oppiaineen hyväksyttyä suoritusta ja arvosana 4 oppiaineen hylättyä 
suoritusta. 

Osassa valinnaisaineita käytetään asteikkoa erinomainen (A), hyvä (B), hyväksytty (C) ja hylätty 
(D). Päättöarvioinnissa kuitenkin käytetään asteikkoa ”hyväksytty”, ”hylätty”. 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole 
saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistukseen liitetään 
tuntijako ja koulun sekä mahdollisen painotteisen luokan toiminta-ajatus. Erotodistukseen ei 
merkitä käyttäytymisen arviota. . 

Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli 
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta 
opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen. 
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Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa 
oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen 
numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen kohtaan Lisätietoja tulee maininta 
siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.         

     
Perusopetuksen päättötodistus 
  
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa 
numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. 

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin 
seuraavin poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin 
allekirjoitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi 
sanoin (välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä 
(äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu 
oppimäärä. Päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut 
oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. Tampereen normaalikoulussa käyttäytymisen 
arviointi annetaan oppilaalle erillisenä liitteenä päättötodistuksen yhteydessä. 

Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi 
kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista merkitään nimi, 
vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen 
kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen yhteiseen aineeseen 
liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä 
”hyväksytty”.  

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään 
yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. 
Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin 
tai merkinnällä ”hyväksytty”. Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen 
merkitään molempien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen 
valinnaisaineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee 
todistukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä 
numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja 
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä 
oppiaineena ja se arvostellaan numeroin. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan työskentelystä sekä sanallinen 
liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä 
oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen. 

Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, 
mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan 
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.  

Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös päättöarviointi voi olla sanallinen. 
Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä 
numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja - kohtaan 
tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet henkilökohtaisessa 
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan.  
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Yhdeksännen luokan oppilaalle annetaan tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten 
välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa. 

      
Muut todistukset 
 
Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat 

Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 

Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 

Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, 
hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistukseen 
merkitään suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman 
oppiaineen suoritukset. Jos oppilas on suorittanut osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten 
vuosiluokan oppimäärän, annetaan hänelle todistus osittain suoritetusta perusopetuksen 
oppimäärästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan 
todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista 
merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yhteisten oppiaineiden 
laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki yhteiset 
oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

 

 

 

 

 



 412 

 

9. luku  KAKSIKIELISTEN LUOKKIEN OPETUS 

Luokat 7 – 9 
Kaksikielisten luokkien tuntijako on sama kuin normaaliluokilla paitsi englannin kielessä. 

 

Opetuksen yleiset tavoitteet 

Kaksikielisen opetuksen toteuttaminen tukee Tampereen normaalikoulun 
kansainvälisyyspainotteisuutta. Kansainvälisessä maailmassa vieraiden kielten sujuva ja rohkea 
käyttötaito on tärkeää. Erityisesti englannin kielellä on keskeinen rooli eri kulttuurien välisessä 
kommunikaatiossa. Tämän vuoksi englanti on valittu Tampereen normaalikoulun kaksikielisten 
luokkien toiseksi opetuskieleksi.  

Kaksikielisten luokkien opetussuunnitelma noudattaa Tampereen normaalikoulun 
opetussuunnitelmaa. Kurssien sisällöt ovat samat kuin normaaliopetuksessa. Opetuksen yleisenä 
tavoitteena on tukea oppilaiden kielellisten valmiuksien kehittymistä englannin kielessä. Erityistä 
huomiota kiinnitetään aktiivisen kielitaidon omaksumiseen ja hallintaan. Englannin kieli ei ole 
pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline eri oppiaineiden sisältöjen 
oppimisessa.  

Englantia käytetään aineen opetuksessa oppiaineelle soveltuvissa kohdissa 20-25%. Oppiaineesta 
riippuen tunneilla käytettävän englannin kielen määrää lisääntyy siirryttäessä seuraaville 
vuosiluokille. Oppimista tukee monipuolisten työtapojen käyttö, esimerkiksi eri aineiden väliset 
projektit.  

Kaksikielisessä opetuksessa pidetään huolta siitä, oppilaat oppivat keskeiset käsitteet myös 
suomen kielellä. Käytettävät oppikirjat ovat suomenkielisiä. 
 

Arviointi 
 
Edistyminen eri oppiaineissa arvioidaan valtakunnallisten arviointiperusteiden mukaisesti. Oppilaan 
englannin kielen taito ei vaikuta oppilaan muiden oppiaineiden tietojen ja taitojen arviointiin.   

 

Kaksikielisten luokkien ainekohtaiset painotukset 

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat 

Englanti 

Opetuksessa noudatetaan Tampereen normaalikoulun opetussuunnitelmaa, mutta sisältöjä 
laajennetaan ja aiheisiin tutustutaan syvällisemmin. Suullista kielitaitoa kehitetään monipuolisilla 
keskusteluilla.  

Muista luokista poiketen kaksikielisellä luokalla on englantia kolme kurssia 7:llä ja 8:lla luokalla ja 
kaksi kurssia 9:llä luokalla. 
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Tavoitteet  

• saavuttaa 9. luokkaan mennessä toimiva kielitaito, jota käytetään vaivattomasti myös muita 
aineita opiskellessa  

• englannin kielestä tulee kommunikointiväline  
• pyrkiä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kielellisen ilmaisun täsmällisyyteen ja 

oikeakielisyyteen  

Toteutus  

• Opetuskielenä on pääasiallisesti englanti, vain kielioppi opiskellaan suomeksi.  
• Suullista kielitaitoa painotetaan tunneilla. Oppilaat käyttävät englantia keskinäisessäkin 

kommunikoinnissa mahdollisimman paljon, jotta luonteva kielenkäyttö vakiintuisi.  
• Oppimateriaali on sama kuin muussa perusopetuksessa, mutta sitä syvennetään ja 

laajennetaan keskusteluilla ja oppilaskeskeisillä projekteilla.  
• Oppikirjojen lisäksi käytetään lisämateriaalia mm. lisätekstejä ja kuva- , äänite- ja 

verkkomateriaalia.  

Arviointi  

• Työskentely kaksikielisen opetuksen kursseilla on haastavampaa kuin muussa 
perusopetuksessa ja suullisen kielitaidon merkitys korostuu.  Myös kirjalliset tuotokset ja 
kielellinen tarkkuus huomioidaan painotetusti. Arviointi tapahtuu edellä mainittujen 
tavoitteiden perusteella.  

• Päättöarvioinnissa käytetään valtakunnallisia arviointikriteerejä. Oppilaan todistukseen 
tulee merkintä opiskelusta kaksikielisellä luokalla.  

 
Äidinkieli ja kirjallisuus  
 

Kaksikieliseen opetukseen sisältyy tiettyjä painopistealueita, jotta äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetukselle asetetut tavoitteet ja sisältövaatimukset saavutettaisiin myös kaksikielisen opetuksen 
luokassa ja jotta oppilailla olisi myös riittävät taidot vastaanottaa ja työstää vieraskielistä 
materiaalia. 

 

Tavoitteet 
• äidinkielen taidot kehittyvät huolimatta vieraskielisestä opetuksesta 
• oppilas tiedostuu englannin ja suomen kielen rakenteen eroista ja yhtäläisyyksistä.  

 
Toteutus 
• Kirjallisuuteen sekä kauno- että tietokirjallisuuteen perehdytään normaaliopetusta laaja-

alaisemmin.  
• Erityisesti painotetaan puheviestintätaitoja ja monipuolista lukutaitoa.   
• Oman maan kulttuuriin perehdytään normaaliopetusta laaja-alaisemmin. Sitä vertaillaan myös 

muihin kulttuureihin.  
 
Arviointi 
Arvioinnissa otetaan huomioon kyseiselle kurssille asetetut erityistavoitteet.  
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Matematiikka 
 

Tavoitteet 

• oppia matematiikan peruskäsiteisiin liittyvää englanninkielistä sanastoa. 
 

Toteutus 

• Opetuksessa käytetään osaksi englanninkielistä materiaalia ja tehtäviä.  
• Oppilaat käyttävät mahdollisuuksien mukaan tuntitilanteissa englannin kieltä mm. ratkoessaan 

tehtäviä ja ongelmia, lukiessaan / kuunnellessaan työohjeita sekä kirjoittaessaan työ- tai 
tutkimusselostuksia.  

 

Biologia 

Tavoitteet 

• hallita keskeiset peruskäsitteet ja tutkimusvälineet myös englannin kielellä 
• harjaantua biologisen tiedon hakemisessa myös englanninkielisistä lähteistä  
• osata ilmaista biologisia asioita suullisesti ja kirjallisesti myös englanniksi. 
 

Toteutus 

• Opetuskielenä osittain englanti sekä opetuksessa että oppilastyöskentelyssä. 
• Opiskelussa käytetään englanninkielisiä tehtäviä, joihin vastataan suomeksi tai päinvastoin ja  
• englanninkielisiä tehtäviä, joihin vastataan vain englanniksi. 
• Oppilaat työskentelevät useimmiten pareittain tai ryhmissä. 
• Opiskelussa käytetään englanninkielistä lisämateriaalia. 
• Ryhmätyöskentelyn tuotos on aina osittain englanninkielinen. 
• 9 lk:n päättötyöstä (Minätyö) oppilas tekee valitsemansa laajuisen osion englanniksi. 
 

• Arviointi 
• Biologian käsitteistä pidetään sekä suomen- että englanninkielisiä testejä kurssin aikana. 
• Kurssikoe on suomenkielinen, mutta siihen voi halutessaan vastata englanniksi. 
 

Maantieto 

Tavoitteet 

Hallita keskeiset peruskäsitteet ja jonkin verran maantieteellistä paikannimistöä englannin    
kielellä harjaantua maantieteellisen tiedon hakemisessa myös englanninkielisistä lähteistä  
osata ilmaista maantieteellisiä asioita suullisesti ja kirjallisesti myös englanniksi. 
 

Toteutus 

Opetuskielenä osittain englanti sekä opetuksessa että oppilastyöskentelyssä. 
Opiskelussa käytetään englanninkielisiä tehtäviä, joihin vastataan suomeksi tai päinvastoin ja  
englanninkielisiä tehtäviä, joihin vastataan vain englanniksi. 
Oppilaat työskentelevät useimmiten pareittain tai ryhmissä. 
Opiskelussa käytetään englanninkielistä lisämateriaalia. 
 

Ryhmätyöskentelyn tuotos on aina osittain englanninkielinen. 
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7-8 lk:n kurssilla perehdytään joidenkin englanninkielisten alueiden (kuten Pohjois-Amerikka, 
Brittein saaret) maantieteeseen perusteellisemmin kuin suomenkielisillä luokilla. 

8 lk:n valtiotyöstä oppilas tekee valitsemansa laajuisen osion englanniksi. 

9 lk:lla opitaan Suomen maantiedettä, jonka pääpiirteet osataan ilmaista lyhyesti myös englanniksi. 

 

Arviointi 

Maantiedon käsitteistä pidetään sekä suomen- että englanninkielisiä testejä kurssin aikana. 

Kurssikoe on suomenkielinen, mutta siihen voi halutessaan vastata englanniksi. 

 

Fysiikka 

Tavoitteet 

oppia luonnossa ja teknologisessa ympäristössä esiintyviin ilmiöihin liittyvää englanninkielistä 
käsitteistöä ja sanastoa. 

Toteutus 

Englannin kieltä käytetään osittain sekä opetuksessa että oppilaiden opiskelussa. Englannin kielen 
käyttö helpottaa erityisesti fysiikan suurejärjestelmän omaksumista. 

Oppilaat käyttävät mahdollisuuksien mukaan englannin kieltä mm. tutustuessaan ilmiöihin, 
perehtyessään työohjeisiin, ratkoessaan tehtäviä sekä kirjoittaessaan työ- tai tutkimusselostuksia.  

 

Kemia 

Tavoitteet 

oppia kemian peruskäsitteisiin sekä käytännön elämän kemiallisiin ilmiöihin ja aineisiin liittyvää 
englanninkielistä käsitteistöä ja sanastoa. 

Toteutus 

Englannin kieltä käytetään osittain sekä opetuksessa että oppilaiden opiskelussa. Englannin kielen 
käyttö sopii erityisesti elollisen luonnon yhdisteiden ja reaktioiden opiskeluun. 

Oppilaat käyttävät mahdollisuuksien mukaan englannin kieltä mm. tutustuessaan ilmiöihin, 
perehtyessään työohjeisiin, ratkoessaan tehtäviä sekä kirjoittaessaan työ- tai tutkimusselostuksia.  

 

Uskonto 
 
Tavoitteet 
 
tunnistaa keskeisimpiä maailmanuskontojen termejä englanninkielellä ja osata käyttää niitä 
tuntea ja osata käyttää kristinuskon historiaan ja kirkkokuntiin liittyvää käsitteistöä 
tuntea Raamatun ja kristillisen etiikan keskeiset termit englanniksi 
kyetä keskustelemaan uskonnosta englanniksi pienessä ryhmässä 
osata tehdä tehtäviä ja etsiä tietoa englannin kielellä 
osata käyttää englanninkielistä Raamattua. 
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Toteutus 
 
Opetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan englanninkielistä oppimateriaalia, tekstejä, 

tehtäviä ja Internet-materiaalia. 
Opetuksessa käytetään englanninkielistä Raamattua. 
Oppilaat työskentelevät englannin kielellä yksin ja ryhmissä.  
Oppilaat keskustelevat opiskeltavista teemoista englanniksi ja toteuttavat kurssisuunnitelman 

mukaisen kirjallisen tai suullisen esityksen englannin kielellä. 
Oppilaat käyvät eettistä keskustelua englanniksi omien taitojensa mukaisesti. 
 
 
Historia 

Tavoitteet 

tutustua englantilaisen kielialueen historiaan ja historiankirjoitukseen  

oppia tuntemaan ja käyttämään keskeisiä Suomen ja maailman historian käsitteitä myös englannin 
kielellä.    

Toteutus  

Tunneilla käytettävät oppikirjat ja muu opetuksen lisämateriaali ovat valikoiduilta osin englanniksi.  
Englantia käytetään osittain opetuskielenä.  
Osa tunnilla käytävistä keskusteluista käydään englanniksi.  
Osa kirjallisista tehtävistä tehdään englannin kielellä.  
 
Arviointi 
Osa oppilaiden kirjallisista tai suullisista koekysymyksistä annetaan englanniksi.  
 

Yhteiskuntaoppi 

Tavoitteet 

oppia soveltuvin osin tuntemaan ja käyttämään keskeisiä yhteiskunnalliseen elämään ja 
yhteiskunnassa toimimiseen liittyviä käsitteitä myös englannin kielellä. 

Toteutus  

Kaksikielisyys toteutetaan aineeseen soveltuvin osin samalla tavalla kuten historiassa. 

 

Musiikki 

Tavoitteet 

rohkaista oppilasta käyttämään englantia oppitunnin aikana 
antaa oppilaalle valmiuksia englanninkieliseen tiedonhankintaan 
perehdyttää oppilas musiikin keskeiseen sanastoon englanniksi. 
 

Toteutus 

Opetuksessa on luontevaa ja motivoivaa käyttää laulumateriaalina englanninkielistä laulustoa, 
jolloin kulloisenkin laulun ääntämys ja sisällön ymmärtäminen tarkistetaan. 

Musiikkitiedon materiaaleista osa on englanniksi (esimerkiksi musiikkitermit ja soittimien nimet). 
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Kuvataide 

Tavoitteet 

tutustua kuvataiteen englanninkieliseen materiaali- ja välinesanastoon.  

Toteutus 

Englannin kieltä käytetään 7. luokalla joustavasti tilanteisiin soveltuen. Taide itsessään on 
kansainvälinen kieli, joka helpottaa vieraan kielen oppimista ja oppimiskokemusten jäsentämistä 
osaksi omaa elämää ja maailman kuvaa. 

Oppilas käyttää koko opiskelunsa ajan aktiivisesti kuvataidepäiväkirjaa havaintojensa, analyysinsa 
ja tulkintansa apuna. Oppilas voi työstää tätä päiväkirjaa englannin kielellä, mikäli se soveltuu 
ilmaisukieleksi, eikä ole esteenä henkilökohtaiselle luovuudelle ja minän herkälle analyysille. 

Opetuksessa käytetään soveltuvin osin myös englanninkielistä oppimateriaalia. Oppilaat tutustuvat 
mm. eurooppalaisiin kuvataiteilijoihin ja taidehistoriaan, jonka opiskeluun liittyy kansainvälistä 
materiaalia.  

8. ja 9. luokalla kuvataidetta opiskellaan valinnaisilla kursseilla suomenkielellä. 

 

Liikunta 
 
Tavoitteet 

oppia liikuntaan liittyvien termien ja liikuntavälineiden englanninkielisiä nimityksiä 
ymmärtää lyhyitä englanninkielisiä ohjeita ja tehtävänantoja 
rohkaistua käyttämään englannin kieltä opetustilanteissa. 
 

Toteutus 

Opiskeltavien asioiden esittely ja osa tunnin opetuksesta tapahtuu suurimmalla osalla 
oppitunneista vieraskielisenä. 
Liikuntalajeista riippuen opetuksen ydinkohdat käydään läpi sekä äidinkielellä että vieraalla kielellä. 
 

Terveystieto 

Tavoitteet 

oppia terveystietoon liittyviä peruskäsitteitä englannin kielellä 
käyttää englannin kieltä terveysaiheisessa keskustelussa 
käyttää englannin kieltä kirjallisesti muistiinpanoissa ja pienimuotoisissa tuotoksissa. 
 
Toteutus 

Oppitunneilla käytetään jossain määrin englanninkielistä materiaalia. 
Osa muistiinpanoista voidaan tehdä englanniksi. 
Opettaja käyttää osassa opetustaan englannin kieltä, ja osa keskusteluista pyritään käymään 
englannin kiellellä. 
 
Portfoliota käytettäessä oppilas voi valintansa mukaan kirjoittaa osan siitä englannin kielellä. 
Kaikki asiat opetuksessa selitetään myös suomen kielellä. 
 
Arviointi 

Kokeet ovat suomen kielellä, mutta halutessaan oppilas voi vastata osittain englannin kielellä. 
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10. luku  KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI JA JATKUVA 
KEHITTÄMINEN 

 

VUOSILUOKAT 1-6 

Harjoittelukoulut poikkeavat tehtävänsä ja toimintansa suhteen merkittävästi yliopiston muista 
yksiköistä. Harjoittelukoulut eivät varsinaisesti ole yliopiston opetus- tai tutkimusyksikköjä, vaan 
niiden funktio yliopistollisessa viitekehyksessä on lähinnä opettajankoulutusta palveleva ja tukeva 
toiminta. Tästä johtuen sekä itsearviointi- että laadunvarmistamisprosessit ja kohteet ovat erilaisia 
ja yliopiston antamaa viitekehystä joudutaan soveltamaan paremmin kouluyhteisöön sopivaksi. 

Opetusministeriö on asettanut tulossopimuksessa Tampereen yliopiston harjoittelukoululle 
seuraavat tulostavoitteet: harjoittelukoulujen tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan 
toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Harjoittelukoulu huolehtii 
opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta sekä kehittää monipuolista ohjattua harjoittelua. 

Laadun varmistaminen kohdistuu koulutyön järjestämiseen sekä yleissivistävän ja 
opettajankoulutustehtävän arviointiin ja kehittämiseen. Opetussuunnitelman toteutumista ja 
koulutuksen järjestämiseen liittyviä asioita arvioidaan säännöllisellä itsearvioinnilla, oppilailta ja 
vanhemmilta saadun palautteen avulla sekä osallistumalla ulkoiseen koulutuksen arviointiin. 

Itsearviointiin liittyvät toimenpiteet kirjataan lukuvuosittain tehtävään työsuunnitelmaan ja niiden 
tuloksia sekä niiden pohjalta tehtäviä toimenpiteitä käsitellään henkilöstökokouksissa lukuvuoden 
lopussa keväällä sekä uuden lukuvuoden alussa syksyllä. Itsearvioinnilla pyritään tunnistamaan 
koulun tila ja kehittämistarpeet sekä vahvistamaan koulun tavoitellun profiilin toteutumista. 

Itsearvioinnin lähtökohdat, kohteet ja toimintatavat määritellään yhdessä kouluyhteisön kaikkien 
osapuolten sekä koulun keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Arviointikohteiden ja kriteerien valinta 
pohjautuu koululle asetettuihin tehtäviin, organisaation rakenteeseen sekä koulun ja yliopiston 
opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Koulun tehtäväkenttä ja organisaatio on erittäin 
laaja, joten vuosittain valitaan muutama keskeinen kehittämisen alue arvioitavaksi ja kehitettäväksi. 
Pitkällä aikavälillä arviointi kattaa kaikki koulun toiminnan osa-alueet. 

 

VUOSILUOKAT 7-9 

Koulun kehittäminen edellyttää monenlaista yhteistyötä. Tampereen normaalikoulu, yliopiston 
harjoittelukouluna, toimii aktiivisesti yhteistyössä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön 
opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Koulu pyrkii myös kiinteään yhteistyöhön yliopiston 
ainelaitosten kanssa opintosisältöjen kehittämiseksi aineenopettajan työtä tukevaksi. 

Normaalikoulu toimii yhteistyössä koulun lähikoulujen, Tampereen kaupungin opetusviraston, 
Suomen muiden normaalikoulujen, Opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Normaalikoulu 
on myös yhteydessä koulussa opiskelevien nuorten koteihin sekä koulua ympäröivään yhteisöön. 
Koulu tekee jatkuvasti yhteistyötä useiden eurooppalaisten koulujen kanssa, ja kansainvälisyys on 
Tampereen normaalikoulun erityinen painopistealue. 

Harjoittelukoulut ovat aktiivisia koulun kehittäjiä. Niinpä myös Tampereen normaalikoulun luon-
teeseen opetusharjoittelukouluna kuuluu opetuksen jatkuva kehittäminen ja kokeilutoiminta. Tätä 
työtä suoritetaan Opetushallituksen ja useiden muiden yhteistyötahojen kanssa. Tampereen 
normaalikoulu kehittää muun muassa verkko-opetusta eNorssi-nimikkeen alla yhteistyössä muiden 
normaalikoulujen kanssa. 
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Opetuksen kehittämisen lähtökohtana on tarjota koulun oppilaille ja opiskelijoille vankka yleis-
sivistävä perusta jatko-opinnoille. Koulun opetus on sekä metodisesti että sisällöllisesti kor-
keatasoista ja ajanmukaista. Koulussa suhtaudutaan kunnioittavasti ja vastuuntuntoisesti oppi-
miseen. Normaalikoulussa arvostetaan oppimista ja koulu tukee opiskelussa erityisesti ahkeruutta, 
yrittäjyyttä, vastuunottamista ja luovuutta. Normaalikoulu rohkaisee oppilaitaan yhdessä 
toimimiseen ja suvaitsevaisuuteen. 

Tampereen normaalikoulu, samoin kuin muutkin harjoittelukoulut, tarjoaa opetusharjoittelijoille 
harjoitusjaksojen aikana mahdollisuuden muun opetustyön lisäksi perehtyä koulun kokeilu- ja 
kehittämistyöhön. Normaalikoulussa opetusharjoittelijat saavuttavat vankat perustaidot toimia 
opettajan työssä. Tampereen normaalikoulu muiden harjoittelukoulujen tavoin toimii yhä 
selkeämmän valtakunnallisena osaamis- ja kehittämisverkostona, joka edistää tutkimusta ja 
palvelee täydennyskoulutuksen tarpeita. 

Koulun hyvän toimivuuden takaamiseksi Normaalikoulussa pyritään luomaan koko kouluyhteisöä 
tukeva, avoin ja myönteinen ilmapiiri. Kouluyhteisöön kuuluvia kohdellaan tasapuolisesti ja 
kunnioittavasti ja Normaalikoulussa noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä. Kouluyhteisön 
henkinen jaksaminen on tärkeä asia Tampereen normaalikoulussa. Koulun johto huolehtii omalta 
osaltaan opiskelu- ja työyhteisön hyvinvoinnista sekä siitä, että opetushenkilöstöä koulutetaan 
jatkuvasti ja opiskeluympäristöä kunnostetaan ja varustetaan siten, että se palvelee ajanmukaista 
opetusta ja oppimista Normaalikoulussa. 

Tampereen normaalikoulussa suoritetaan jatkuvaa ja säännöllistä opetuksen ja muun toiminnan 
arviointia. Arviointi on monensuuntaista; henkilöstöltä koulun johdolle, johdolta henkilöstölle, 
oppilailta opettajille, opettajilta oppilaille, kodeilta koululle, koululta kodeille, ohjaavilta opettajilta 
opetusharjoittelijoille ja harjoittelijoilta ohjaajille ja kaikille koulutusprosessiin osallistuville. Koulun 
kehittämisestä huolehditaan paitsi kirjallisin palauttein myös jatkuvien ja säännöllisten 
kehityskeskustelujen avulla. 

Koulun toimintaa kuvataan laatimalla yhteenvetoja arviointimateriaalista, julkaisemalla kokeilu- ja 
tutkimusraportteja sekä muuta koulun toimintaan liittyvää materiaalia. 

Koulun itsearviointi on tehtäväkenttänä laaja ja aikaa sekä työtä vaativa. Itsearvioinnista ei saa 
muodostua koulun opetustoimintaa haittaava tekijä. Syksyn suunnittelukokouksessa sovitaan 
alkavan lukuvuoden arvioinnin osa-alueista ja aikataulusta. Opetussuunnitelmatyöryhmän 
tehtävänä on esityksen tekeminen opettajakunnalle kunkin lukuvuoden itsearvioinnin osa-alueista 
ja vastata itsearvioinnin toteuttamisesta. 

Koulun itsearviointia toteutetaan seuraavan sivun suorituskaavion mukaisesti. 

Kehittämis- ja kokeilutoiminta esitellään vuosittain koulun työsuunnitelmassa. 
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KOULUN ITSEARVIOINNIN SUORITUSKAAVIO 
 

Mitä arvioidaan Miksi arvioidaan Miten arvioidaan Kenelle 
raportoidaan 

Koulun tilaa. 

Koulun 
toimintatapoja. 

Koulun toimivuutta. 

Tuloksellisuuden kehittäminen 
Vuorovaikutuksen kehittäminen sidosryhmien 
kanssa 
Resurssien riittävyyden arviointi 
Omaleimaisuuden kehittäminen 
Työskentelyilmapiirin kehittäminen 
Hallinnon kehittäminen 
Opetussuunnitelman kehittäminen 
Työjärjestyksen kehittäminen 
 

Kehittämiskeskustelu eri henkilöstöryhmien, 
opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa 
Haastattelu 
Kysely 
Ulkopuolisten arvioijien käyttäminen 
Saatavilla olevien mittareiden käyttäminen 
Koulun kehittämien mittareiden käyttäminen 

Kouluasteen 
rehtoreille 
Opettajille 
Opinto-ohjaajille 
Sidosryhmille 
Opiskelijoille 

Opetusta. 

Opetuskäytänteitä. 

Vaikuttavuuden kehittäminen 
Opetuksen kehittäminen 
Opetusryhmän työilmapiirin kehittäminen 
Opettajan opetustyön tuloksellisuuden 
kehittäminen 
Opetussuunnitelman kehittäminen 
 

Itsearviointi opetuksesta 
Kurssipalaute opiskelijoilta 
Palaute opetusharjoittelijoilta 
Saatavilla olevien mittareiden käyttö 
Koulun kehittämien mittareiden käyttäminen 

Kouluasteen 
rehtoreille 
Opettajille 
Sidosryhmille 

Oppimista. Vaikuttavuuden kehittäminen 
Oppimisen itseohjautuvuuden kehittäminen 
Vastuullisen oppimisen kehittäminen 
Opiskelutaitojen kehittäminen 

Itsearviointi oppimisesta 
Opettajan testit 
Ulkopuolisten testien käyttö 
Opiskelijoiden jatko-opintoihin sijoittumisen 
seuranta 
 

Rehtoreille 
Sidosryhmille 
Opettajille 
Opiskelijoille 
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        LIITE 2 

                  Tampereen yliopisto     

               Tampereen normaalikoulu 
 

LUKUVUOSITODISTUS / VÄLITODISTUS  __. -VUOSILUOKALTA 

 
Oppilaan nimi   _________________________    Syntymäaika  _________________ 
 

Käyttäytymisessä ja oppiaineissa edistyminen 
 

                                      Välttävä        tyydyttävä          hyvä         erinomainen 

Käyttäytyminen                         ______           ______          _______          ______ 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

     Lukeminen                           ______          ______           _______         _______ 

     Kirjoittaminen                       ______          ______           _______         _______ 

     Puheilmaisu                         ______          ______           _______         _______ 

 
Matematiikka                             ______          ______           _______          _______ 

 
Lisäksi oppilas on saanut opetusta ja edistynyt luokkatasolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
seuraavissa oppiaineissa: englannin kieli, ympäristö- ja luonnontieto, 
uskonto/elämänkatsomustieto, musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta. 

Työskentely on arvioitu erillisellä lomakkeella. 

Lisätietoja. 

____________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  

 
Siirtyy / jätetään  ____ vuosiluokalle. 

Hämeenlinnassa ____ / ____  20___ 

 

___________________________                      _______________________________ 

Opettajan allekirjoitus                                          Huoltajan allekirjoitus 

Seuraava lukukausi alkaa _____/_____ klo ______ 
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                  Tampereen yliopisto     

               Tampereen normaalikoulu 
 

LUKUVUOSITODISTUS / VÄLITODISTUS __. -VUOSILUOKALTA 

 

Oppilaan nimi   _________________________    Syntymäaika  _________________ 
 

Käyttäytymisessä ja oppiaineissa edistyminen 

                   välttävä          tyydyttävä          hyvä            erinomainen 

 
Käyttäytyminen                          ______           ______          _______          ______ 

Äidinkieli ja kirjallisuus           ______            ______           _______          ______  

Englannin kieli (A 1)             ______            ______           _______          ______  

Matematiikka ______            ______           _______          ______  

Ympäristö- ja  
Luonnontieto ______            ______           _______          ______ 

Uskonto/elämänkatsomustieto   ______            ______           _______          ______ 

Musiikki ______            ______           _______          ______ 

Kuvataide ______            ______           _______          ______ 

Käsityö ______            ______           _______          ______ 

Liikunta 

Vapaaehtoinen kieli 

Saksa (A 2) ______            ______           _______         ______ 

Ranska (A 2) ______            ______           _______          ______ 

 
Lisätietoja 

_____________________________________________________________________ 
 

Siirtyy / jätetään  ____ vuosiluokalle. 

Hämeenlinnassa ____ / ____  20___ 

___________________________                   _______________________________ 

Opettajan allekirjoitus                                       Huoltajan allekirjoitus 

 
Seuraava lukukausi alkaa _____/_____ klo ______ 

 
Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus. 
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                  Tampereen yliopisto     

               Tampereen normaalikoulu 
 

LUKUVUOSITODISTUS / VÄLITODISTUS       __. -VUOSILUOKALTA 

 

Oppilaan nimi   _________________________    Syntymäaika  _________________ 

 
     Arvosana                  

Käyttäytyminen                              ________ 

 
Oppiaineet 
Äidinkieli ja kirjallisuus    ________ 
Englannin kieli (A 1)                                                                   ________ 
Matematiikka                                                                             ________ 
Ympäristö- ja luonnontieto                                                     ________ 
Biologia ja maantieto                                                     ________ 
Fysiikka ja kemia                                                      ________ 
Uskonto/elämänkatsomustieto                                                   ________ 
Historia ja yhteiskuntaoppi                                                     ________ 
Musiikki                                                      ________ 
Kuvataide                                                      ________ 
Käsityö                                                       ________ 
Liikunta                                                      ________ 
Vapaaehtoinen kieli 
Saksa (A 2)                                                      ________ 
Ranska (A 2)                                                      ________ 
 

Lisätietoja. 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________  

 
Siirtyy / jätetään ____ vuosiluokalle. 

Hämeenlinnassa ____ / ____ 20___ 

_________________________               _________________________ 

Opettajan allekirjoitus                               Huoltajan allekirjoitus 

 
Seuraava lukukausi alkaa _____/_____ klo ______ 

 
 
Arvosanat: erinomainen (10), kiitettävä (9), hyvä (8), tyydyttävä (7), kohtalainen (6), välttävä (5), hylätty (4). 
 
Opetushallituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen todistus. 
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 Liite 3 

Oppilashuoltosuunnitelma 

 

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 
 

Koulumme oppilashuollollisessa työssä toimivat terveydenhoitajat, koulukuraattori, 
koulupsykologi sekä koululääkäri. 

Yläkoululla terveydenhoitaja työskentelee päivittäin ja alakoululla kolmena päivänä 
viikossa. Ala- ja yläkoulun terveydenhoitaja on tavattavissa ilman ajanvarausta 
koulukohtaisina, erikseen ilmoitettavina vastaanotto- ja puhelinaikoina.  Koululääkärin 
vastaanotolle on ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. Perusopetuksessa lääkäri on 
käytettävissä päivän viikossa.  

Koulupsykologi on ala- ja yläkoululaisten sekä lukiolaisten käytettävissä joustavasti, 
yhteensä 30 tuntia viikossa. Koulukuraattori jakaa työaikansa perusopetuksen ja lukion 
kesken. Kumpikin työntekijä pyrkii olemaan alakoulun puolella tavattavissa kahtena 
päivänä viikossa.  

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Koulupsykologin työn keskeisiä alueita ovat oppilaiden mielenterveyden ja oppimisen 
tukeminen oppilaiden yksilökäyntien sekä luokka-, ryhmä ja yhteisökohtaisen työskentelyn 
avulla.  Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien arviointi, 
mielenterveyden osalta apu ”matalan kynnyksen periaatteella” ja jatkohoidon tarpeen 
arviointi sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten hoitotahojen kanssa. Koulupsykologi tukee 
vanhempia ja opettajia kasvatus- ja opetustyössä. Koulupsykologi toimii psykologisen 
tiedon asiantuntijana moniammatillisissa palavereissa.  

Kuraattorin työn tavoitteena on tukea oppilaita ja opiskelijoita koulunkäyntiin ja muuhun 
elämänpiiriin liittyvissä asioissa. Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen 
vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhteisön ja nuorten 
palvelupisteiden ja viranomaisten kanssa. Kuraattori tarjoaa oppilaille yksilökohtaista tukea 
muun muassa keskusteluapuna. Kuraattori tekee koulussa myös yhteisöllistä työtä muun 
muassa toimimalla yläkoulun tukioppilastoiminnan ja lukion tutortoiminnan ohjaajana ja 
työskentelemällä yksittäisten luokkien kanssa. 

Tällä hetkellä psykologin ja kuraattorin työstä 30 % on yhteisöllistä ja 70 % yksilöllistä 
tukemista.  Toimintaa kehitetään jatkossa yhteisöllistä oppilashuoltotyötä painottamalla. 
Kaikkien oppilashuoltotyötä tekevien toimenkuvaan kuuluu monialainen ja 
moniammatillinen yhteistyö sekä oppilashuollon kehittäminen ja seuranta.  
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Oppilaita ja huoltajia on kevään 2014 aikana kuultu muun muassa siitä, mitkä asiat ovat 
heistä tärkeitä koulunkäynnissä. Oppilaat ja opettajat vastaavat kiusaamiskyselyyn joka 
kevät ja näitä tuloksia hyödynnetään yhteisöllisen oppilashuoltotyön käytännön toimien 
suunnittelussa. 

 

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
 

Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koordinoi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (OHR), joka 
jakautuu ala- ja yläkoulukohtaiseen oppilashuoltoa koordinoivaan ryhmään (OKR).  
Koulumme edustaja Tampereen kaupungin oppilashuollon ohjausryhmässä toimii linkkinä 
kaupungin ja koulumme välillä. 

OHR määrittelee vuotuisen toiminnan painotukset sekä vastaa tämän 
oppilashuoltosuunnitelman päivittämisestä.  Koulun oppilaiden hyvinvointia sekä 
kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta seurataan säännöllisesti 
kyselyin, kartoituksin ja tarkastuksin.  Tuloksista tiedotetaan henkilökuntakokouksissa, 
vanhempainilloissa, koulutiedotteissa ja WILMA-tiedottein. 

OKR kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa. OKR tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin 
sosiaalitoimen, nuorisotoimen sekä terveyspalveluiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä 
tehdään myös poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen, SPR:n ja kolmannen sektorin edustajien 
kanssa. OKR laatii joka syksy työsuunnitelman liitteeksi vuosikohtaisen oppilashuollon 
toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa huomioidaan OHR:ssä sovitut yhteiset tavoitteet, 
suunnitellaan astekohtaiset käytännön toimintatavat sekä vuoden aikana toteutettavat 
erityiset teemat ja tapahtumat. OHR arvioi vuosittaisten oppilashuoltoteemojen 
toteutumista ja tarttuu ajankohtaisiin tarpeisiin lukuvuoden kuluessa. Jokainen koulussa 
työskentelevä on velvollinen ottamaan yhteyttä OKR:ään huolen herätessä yhteisöllisissä 
kysymyksissä. 

 
Oppilaan ohjaus 

Oppilaan ohjaukseen liittyvät toimintatavat on selvitetty opetussuunnitelman kohdassa 
5.2.2.   

 
Terveysneuvonta 

Koulussa toimivat terveydenhoitajat antavat henkilökohtaista terveysneuvontaa 
terveystarkastusten yhteydessä ja osallistuvat terveystiedon opetukseen soveltuvissa 
kohdissa. Terveyteen liittyvää opastusta annetaan oppilaille eri oppiaineiden yhteydessä. 

Koulun ulkopuolisia toimijoita hyödynnetään esimerkiksi erilaisten teemapäivien 
yhteydessä ja vanhempainilloissa. 
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Poissaolot 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 
myönnetty vapautusta (PoL 35 §). 

Luvan tilapäiseen poissaoloon myöntää kolmeen päivään asti oppilaan opettaja tai 
luokanohjaaja. Pidemmistä poissaoloista päättää asteen rehtori saatuaan asiasta 
vanhempien kirjallisen hakemuksen. Hakemukseen tulee liittää opettajan lausunto sekä 
selvitys korvaavista tehtävistä. Hakemus pidemmistä poissaoloista on tehtävä riittävän 
ajoissa.  

Oppilaiden poissaolot merkitään WILMA-järjestelmään. Huoltajan tulee viipymättä 
ilmoittaa opettajalle oppilaan poissaolosta. Mikäli oppilas on poissa koulusta huoltajien 
siitä ilmoittamatta, luokanopettaja tai luokanohjaaja tiedustelee huoltajalta poissaolon 
syytä. Jos oppilaan yksittäiset luvattomat poissaolot ovat toistuvia, opettajan on 
keskusteltava asiasta huoltajan kanssa. Opettajalla on velvollisuus tuoda oppilaan 
luvattomat poissaolot tai muut huolta aiheuttavat poissaolot oppilashuollon käsiteltäväksi 
(tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä), jos asian käsittely oppilaan/huoltajan 
kanssa ei tuota tulosta. Kuraattori seuraa poissaolojen kertymistä koulun tasolla. 

Tapaturmat  

Tapaturmien ehkäisemiseen pyritään huolehtimalla opiskeluympäristön selkeydestä ja 
turvallisuudesta sekä opastamalla oppilaita turvallisiin työskentelytapoihin ja 
järjestyssääntöjen mukaiseen toimintaan kaikilla oppitunneilla ja kaikessa koulun 
toiminnassa. Sairaustapausten, tapaturmien ja onnettomuuksien sattuessa käytetään 
SPR:n ohjeita:  http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet. Tapaturmien sattuessa hoitoon 
ohjataan pääsääntöisesti omalle terveysasemalle ja vakavissa tapaturmissa esiapuun 
(Acuta) sekä hammastapaturmien yhteydessä lähimpään hammashoitolaan ja vakavissa 
hammastapaturmissa Acutan hammaslääkäripäivystykseen.  Tapaturmalomake löytyy 
intrasta. Tapaturmalomakkeen täyttämisestä vastaa tapaturman havainnut opettaja tai 
oppilashuoltohenkilöstöön kuuluva työntekijä. 

 
Järjestyssäännöt 

Koulun järjestyssäännöt ovat liitteessä 3.1. 

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisestä ja käyttöön 
puuttumisesta kerrotaan päihdekasvatusohjelmassamme (liite 3.2). 

 
Koulumatkat 

Perusopetuslain mukaan kuljetusetuuden raja on 5 km. Terveydellisistä syistä tai 
koulumatkan turvattomuudesta johtuen etuuden voi hakemuksesta saada myös 
lyhyemmälle koulumatkalle. 
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Mikäli kuljetusta tai avustusta haetaan terveydellisten syiden takia, tulee 
lääkärintodistus liittää hakemukseen. Kuljetustarve harkitaan tapauskohtaisesti.  

Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään valtion viranomaisten ohjeita ja 
lausuntoja sekä Tampereen kaupungin teknisen viraston asiantuntemusta. Kuljetustarve 
harkitaan tapauskohtaisesti. 

Taksikuljetus voidaan myöntää vain terveydellisten ja muiden poikkeuksellisten syiden 
perusteella. Mikäli kuljetusta ei voida järjestää tai kuljetukseen oikeutettu oppilas kulkee 
muulla kulkuneuvolla, voi oppilaan huoltaja saada avustusta kuljetus- ja 
saattokustannuksiin. 

Kuljetusavustuksista päättää rehtori. 

Koulukuljetukset tapahtuvat julkisilla kulkuvälineillä.  

 

Turvallisuus 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on liitteessä 
3.3. 

Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa kuvataan liitteessä 3.4. 

Koulupoliisin kanssa tehdään yhteistyötä laillisuuskasvatukseen liittyvissä asioissa. 

 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
 

Kouluterveydenhuolto  

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu:  

- oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen 

- oppilaan terveydentilan riskien havaitseminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon  
  ohjaus  

- kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen  
  osallistuminen 

- yhteistyö kodin kanssa 

- yhteistyö opetus- ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. 

 

Vuosittaisista terveystarkastuksista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan 
terveystarkastukset ovat laajoja, jolloin niiden tekemiseen osallistuvat terveydenhoitaja ja 
lääkäri. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan myös oppilaan vanhemmat. Tarkastukseen 
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sisältyy huoltajan kirjallisella luvalla opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. 
Tarkastuksiin kuuluu oppilaan kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.  

Pitkäaikaissairaiden oppilaiden hoito suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja 
terveydenhoitohenkilöstön kanssa. Ensisijainen vastuu oppilaan omahoidon 
toteuttamisesta on hänen huoltajillaan. 

Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan allergian, muun sairauden tai eettisen vakaumuksen 
vaatima ruokavalio. Ruokavaliotiedot tarkistetaan kouluterveydenhuollossa vuosittain. 
Huoltajan vastuulla on tietojen ajan tasalla pitäminen lukuvuoden aikana. 

Tarpeelliset lääkehuollon suunnitelmat säilytetään kansliassa. 

 

Yhteistyö tehostetun tuen ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä 
sairaalaopetuksen yhteydessä  

Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan mahdolliset 
oppilashuollolliset tukitoimet pedagogisten tukitoimien ja järjestelyiden lisäksi. 

Joustavan perusopetuksen toimia voidaan soveltaa tehostetun tuen vaiheessa 8.  ̶  9. -
luokan oppilaille. Jos oppilas hyötyy työelämälähtöisestä opiskelusta ja tarvitsee erityisen 
henkilökohtaista ohjausta, hänelle voidaan hakea paikkaa Tampereen kaupungin Jopo® -
luokilta. 

Jos oppilas on sairaalaopetuksessa, tehdään oppilaalle yleisen tuen oppimissuunnitelma 
(ellei ole aikaisempaa tehostetun tai erityisen tuen tarvetta) yhteistyössä hoitavan ja 
sairaalakoulun henkilökunnan kanssa. Oppilaan siirtyessä mahdollisesti 
kotiopetusvaiheeseen on yhteistyö huoltajien kanssa erityisen tärkeää. 

 
Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen 
yhteydessä  

Kurinpitorangaistuksen tai opetuksen epäämispäätöksen tehnyt henkilö ohjaa tarvittaessa 
oppilaan ja hänen huoltajansa ottamaan yhteyttä oppilashuollon toimijoihin. 

 
Yksittäisen oppilaan asioiden käsittely   

Kun kenellä tahansa kouluyhteisön työntekijällä herää huoli oppilaasta, tulee hänen 
ensimmäisenä keskustella asiasta kyseisen oppilaan kanssa. Jos keskustelun jälkeen on 
edelleen huolta, tulee työntekijän ohjata oppilas koulupsykologille, kuraattorille tai 
kouluterveydenhoitajalle. Työntekijän tulee ottaa yhteyttä edellä mainittuihin 
työntekijöihin neuvoteltuaan ja sovittuaan menettelytavoista oppilaan ja hänen 
huoltajansa kanssa.  Painavista syistä oppilas voi kieltää antamasta itseään koskevia 
opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen. Tällöin tilanne arvioidaan ottaen huomioon oppilaan 
ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.  
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Tarvittaessa oppilaan asioiden käsittelyä varten kootaan monialainen 
asiantuntijaryhmä. Monialaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle opetushenkilöstön tai 
oppilashuollon palvelujen edustaja, jolla huoli oppilaasta on herännyt tai kenelle asia 
työtehtäviensä puolesta kuuluu. Ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan ja/tai hänen 
huoltajansa suostumukseen, oppilaan ikä- ja kehitystaso huomioiden. Yksittäistä oppilasta 
koskevan asian käsittelyssä laaditaan oppilashuoltokertomus. 

 
Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 

Oppilashuoltokertomuksen laatii monialaisen ryhmän keskuudestaan sopima henkilö. 
Kertomus arkistoidaan oppilashuoltokansioon. Kertomuksen arkistoi rekisterin 
vastuuhenkilö, joka myös vastaa siitä, kenelle kansion tietoja mahdollisesti luovutetaan. 
Tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä kansioon siihen varatulle lomakkeelle. Kansio 
säilytetään koulun holvissa. 

 
Yhteistyö koulun ulkopuolisten palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa   

Oppilashuolto tekee tarvittaessa yhteistyötä koulun ulkopuolisten palveluiden kuten 
nuorisotoimen, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja poliisin kanssa. Yhteistyötahot on 
kartoitettu yksityiskohtaisesti koulun kriisisuunnitelman lopussa. 

 

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
 

Oppilaiden osallisuus yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelussa tapahtuu muun muassa 
oppilaskuntatoiminnan kautta. Oppilaat voivat tehdä oppilastoimikunnan kautta aloitteita 
ja oppilaskunnalta voidaan pyytää kannanottoja tiettyihin kysymyksiin.  Oppilaiden 
mielipiteitä tiedustellaan vuosittain erilaisten kyselyiden avulla. Oppilaita pyritään 
aktivoimaan yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan. Heidän aloitteitaan kunnioitetaan ja 
pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.  

Yksilöllisen oppilashuoltotyön tarpeen käydessä ilmeiseksi, kuunnellaan lapsen toiveita ja 
ajatuksia hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Oppilaan huoltajaan ollaan 
yhteydessä, ellei ole perusteltua syytä noudattaa oppilaan pyyntöä olla ottamatta yhteyttä 
huoltajaan. 

Oppilaiden kokemuksia oppilashuollon saatavuudesta selvitetään säännöllisesti erilaisin 
kyselyin. Oppilashuoltoon liittyvien palveluiden toimivuudesta ja saatavuudesta 
kartoitetaan huoltajien näkemyksiä aina oppilashuoltosuunnitelman päivittämisen 
yhteydessä, tarvittaessa myös muulloin. Vanhempainilloissa voidaan käsitellä ajankohtaisia 
oppilashuoltoon liittyviä asioita.  

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista 
tiedotetaan oppilaille ja huoltajille lukuvuositiedotteilla sekä kotisivujen kautta.  
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Luokanopettajat ja luokanohjaajat sekä luokissa vierailevat oppilashuollon toimijat 
kertovat oppilaille oppilashuollon palveluista. 

 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
 

Joka kevät arvioidaan oppilashuoltosuunnitelman toteutumista OKR- ja OHR-
kokoonpanoissa ja koko koulun arviointipäivässä (TESO). Arvioinnissa hyödynnetään 
vuoden aikana kerättyjä dokumentteja. Oppilashuoltotyön seurantatiedoista ja 
kehittämisestä tiedotetaan oppilaita, huoltajia ja tarvittavia yhteistyötahoja erillisin 
tiedottein, lukuvuoden päätteeksi koottavassa toimintakertomuksessa tai keskustelu- ja 
tiedotustilaisuuksissa. 

Tätä suunnitelmaa tarkennetaan Tampereen kaupungin lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman sisältöjen suunnassa.  
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Liite 3.1  

Tampereen yliopiston normaalikoulu 

Järjestyssäännöt  
Koulumme toiminta pohjautuu arvoihin, jotka ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, luonnon 
monimuotoisuuden ja sen elinkelpoisuuden säilyttäminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Kaiken 
toimintamme lähtökohtana on hyvinvoiva ja sivistyvä ihminen. 

Pyrimme tekemään Normaalikoulusta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä sopimuksia 
käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme 
tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sekä kodit sitoutuvat niihin. 

 
Hyvä käyttäytyminen edellyttää muun muassa: 

- muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista  
- erilaisuuden hyväksymistä  
- yhteisestä ympäristöstä huolehtimista  
- yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista. 

Nämä asiat näkyvät arjessa esimerkiksi hyvänä kaveruutena, yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä 
sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä, koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyisyytenä sekä hyvänä 
yhteishenkenä. 

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, joksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä 
sekä työsuunnitelman mukainen koulun ulkopuolinen toiminta. 
 

Alakoulu 
Järjestyssäännöt: 

1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. 

• Käyttäydyn huomaavaisesti toisia kohtaan sekä käyttäydyn hyvien käytöstapojen mukaisesti.  

• Kielenkäyttöni on hyvää ja asiallista, ja käytän esimerkiksi sanoja ”huomenta, päivää, 
anteeksi”. 

• Pyrin omalla käyttäytymiselläni vaikuttamaan myös muiden viihtymiseen ja turvallisuuteen. 

• En kiusaa enkä syrji ketään. En satuta tosia enkä loukkaa ketään myöskään sanallisesti. 

2. Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. 

• Oppitunnilla annan toisille työrauhan ja työskentelen ohjeiden mukaisesti. 

3. Vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen on kielletty. 

• Noudatan sovittuja kulkureittejä. 

• En etuile ja töni. 
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4. Koulumatkoilla käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan liikennesääntöjä. 

• Noudatan liikennesääntöjä oman ja toisten turvallisuuden vuoksi. 

• Kielenkäyttöni on hyvää ja asiallista. 

5. Polkupyörät sijoitetaan koulualueella hyvään järjestykseen niille osoitetuille paikoille. Polkupyörällä 
ajo pihassa on kielletty. Tieliikennelain mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää. 

• Jätän toisten polkupyörät ja muut kulkuvälineet rauhaan. 

• Käytän suositeltuja turvalaitteita ja -varusteita. 

6. Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina.  

7. Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty. 

8. Koulun yhteisissä tiloissa liikutaan rauhallisesti ja ääntä käytetään hillitysti. 

• Käyttäydyn hyvin myös koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa sekä retkillä. 

9. Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 

• Pesen käteni ennen ruokailua 

• Noudatan hyviä ruokailutapoja ja käytän ruokailuvälineitä oikein.  

• Muistan käyttää kohteliaita sanoja ”kiitos, ole hyvä, saisinko”. 

• Maistan ruokia, syön riittävästi ja otan lautaselleni vain sen verran kuin syön.  

10. Välituntisin oleskellaan ulkona välituntialueella. Välitunnin viettäminen sisällä on sallittua vain 
erityisellä luvalla. 

• Välitunnit oleskelen ja leikin aidatulla piha-alueella. Pysäköintialue, pyörätelineet ja kirjaston 
oven edusta ja kukkuloiden taustat eivät ole välituntialuetta. 

• Noudatan yhteisesti sovittuja pelialue- ja pelivuoroja. 

• Pukeudun välitunneille sään mukaisesti. 

• Kovalla pakkasella saa olla sisällä, kun siitä on erikseen ilmoitettu. 

11. Ilman lupaa koulupäivän aikana ei saa poistua koulualueelta. 

12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun 
omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudessaan aiheuttamansa vahingon. Jos oppilas kadottaa 
koulun antamia välineitä tai tarvikkeita, on hän korvausvelvollinen.  

• Käytän opetusvälineitä huolella ja varovaisuutta noudattaen, sillä ne ovat meidän kaikkien 
vastuulla. 

• Käytän koulun materiaaleja ja tarvikkeita huolellisesti ja säästäväisesti.  
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13.  Jokainen huolehtii omalta osaltaan yhteisistä tiloista ja tavaroista. 

• Pidän huolta työympäristöni siisteydestä. 

• Jätän yhteiset tilat hyvään kuntoon poistuessani niistä. 

14.  Koulupihan rakenteita, välineitä ja luonnonympäristöä ei saa vahingoittaa. 

• Jätän pihan rakennukset, kasvit ja rakenteet rauhaan 

15.  Matkapuhelimet ja muut tekniset laitteet ovat kouluaikana oppilaan omalla vastuulla.    
 Niiden käyttäminen koulupäivän aikana ilman erityistä syytä on kielletty.  

• Voin käyttää matkapuhelintani opettajan luvalla koulutyön tukena. 

• Matkapuhelimeni ei saa häiritä koulutyötä. 

16.  Oppilaan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa oppilaan omalla vastuulla. 

• Koulu ei vastaa kadonneista rahoista ja tavaroista.  
 

Yläkoulu ja lukio 
Järjestyssäännöt: 

1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja oikeus häiriöttömään 
työskentelyyn. 

2. Vaaraa ja vahinkoa aiheuttava käyttäytyminen, esimerkiksi ilkivalta tai kiusaaminen, on kielletty. 

3. Kouluun ei saa ilman hyväksyttävää syytä tuoda esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai 
toisen turvallisuutta. 

4. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee huolehtia koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 

5. Koulun alueella olevat kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa asianmukaisella tavalla.  

6. Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.  

7. Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla. 

8. Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty. 

9. Koulun yhteisissä tiloissa käyttäydytään asiallisesti. 

10. Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Ruokailuaikoja tulee 
noudattaa. 

11.  Välitunnit vietetään ulkona tai sisällä aulatilassa. Peruskoulun oppilas ei poistu ilman hyväksyttävää 
syytä koulun alueelta. Päällysvaatteet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa. 

12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti.  

13. Tupakan ja tupakan kaltaisten tuotteiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö sekä päihtyneenä 
oleminen koulun alueella ja koulun tilaisuuksissa on kielletty. 
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14. Oppilaan tai opiskelijan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa hänen omalla 
vastuullaan. 

15. Koulussa tai koulun alueella otettuja kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, että niillä levitettäisiin 
yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa kuvan kohteelle. 

16. Jos oppilas tai opiskelija toimii näiden järjestyssääntöjen tai koulun henkilökunnan antamien ohjeiden 
vastaisesti, seuraukset ovat lainsäädännön mukaiset. Erityisesti huomioon otettavia lakeja ovat 
perusopetuslaki ja -asetus sekä lukiolaki ja -asetus. 



                                                                                        

 

444 

444 

Liite 3.2 
 
Tampereen normaalikoulun päihdekasvatusohjelma  

Päihteillä tarkoitetaan tässä päihdekasvatusohjelmassa alkoholia, huumausaineita ja muita 
huumaavassa tarkoituksessa käytettyjä aineita sekä tupakkaa.  

Ensimmäiset päihdekokeilut hankitaan yhä nuorempana. Useimmiten kimmokkeena on 
oma uteliaisuus, kaveripiirin painostus, näyttämisen halu tai käsitys, että kaikki kokeilevat.  

Lapsen ja nuoren kypsyys, itsetunnon terveys, aikuissuhteiden turvallisuus ja hänen 
saamansa valistus vaikuttavat tarpeeseen kokeilla päihteitä sekä siihen, miten kokemus 
vaikuttaa nuoreen.  

On merkittävää, että koulu ja muut kasvuympäristöt tukevat lasten ja nuorten 
päihteettömyyttä ja viestivät jatkuvasti, että alaikäisten päihteiden käyttö ei ole 
hyväksyttävää. Kasvattajien tehtävänä on tukea ja ohjata lapsia ja nuoria päihteisiin 
liittyvissä valinnoissa ja asetettava selkeät rajat, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. 
Asenteellisen kasvatuksen ja ympäristön toiminnan vaikutus nuoren päihteiden käyttöön 
on suuri.  

Koulun ja kodin välinen yhteistyö ja yhteisymmärrys ovat merkittäviä tekijöitä 
päihdekasvatuksessa. Olisi tärkeää, että lapsen ja nuoren kaikki kasvuympäristöt 
noudattaisivat samaa linjaa päihdeasioissa. Lopullinen vastuu lapsen ja nuoren 
päihteidenkäytöstä on kuitenkin kodilla.  

 

 Päihdestrategian tavoitteet  

Tavoitteena on, että oppilas:  

- saa ohjausta toisten huomioon ottamisessa ja erilaisuuden hyväksymisessä ja 
rakentaa  itsetuntoaan terveeseen ja realistiseen suuntaan ja hyväksyy kaikkien 
ihmisten tasa-arvon  

- saa harjoitusta elämänhallintataidoissa niin, että kykenee tunnistamaan ja 
vastustamaan toimintaa, joka loukkaa hänen tai jonkun muun fyysistä ja /tai psyykkistä 
koskemattomuutta  

- oppii ymmärtämään sääntöjen merkityksen yhteisessä toiminnassa ja osaa soveltaa 
tietojaan niin, että käyttäytyy yleisissä tilanteissa myös hyvien tapojen mukaisesti  

- tietää oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät  
- tietää päihteiden terveydelle haitalliset vaikutukset ja ymmärtää oman vastuunsa 

terveytensä vaalimisessa  
- ymmärtää vastuunsa myös muista oppilaista ja on valmis kertomaan aikuisille, jos 

huomaa tai  epäilee jonkun oppilaan joutuneen vaaraan tai vahingoittuvan fyysisesti tai 
henkisesti jollakin tavalla  

- tietää mistä ja miten voi saada apua ja on oppinut luottamaan aikuisiin ja heidän tasa- 
arvoiseen ja huolehtivaan suhtautumiseensa.  
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Päihdekasvatuksen tavoitteet luokkatasoittain  

1. - 2. luokat  

Tavoitteena on, että oppilas  

- saa tietoa vaarallisista aineista, kuten kotitaloudessa käytettävistä aineista  
  (lääkkeet, pesuaineet ym.)  
- tietää tupakkaa ja päihteitä koskevat koulun säännöt  
- osaa huolehtia turvallisuudestaan  
- tietää, mistä ja miten saa apua  
- tietää käytettyjen ruiskujen ja neulojen käsittelemisen vaarat  
- arvostaa omaa kehoaan ja sen ainutlaatuisuutta.  
 

3. - 4. luokat  

Tavoitteena on, että oppilas  

- ymmärtää, että kasvamiseen ei liity päihteiden käytön aloittaminen  
- tietää lait päihteistä, kuten ikärajat tupakan ja alkoholin ostamiseen  
-  kehittää päätöksentekotaitojaan, kuten kriittistä ajattelua ja seurausten ennakointia  
-  kehittää toimintamalleja välttyäkseen ikätovereiden ja muiden haitalliselta  
   painostukselta  
-  suhtautuu kriittisesti alkoholin ja tupakan mainontaan  
-  omaksuu raittiusmyönteisen asenteen  
-  pitää huolta itsestään ja muista.  

 

5. - 6. luokat  

Tavoitteena on, että oppilas  

- tietää vanhempien kasvatusvastuun ja hyväksyy sen 
- omaksuu myönteisen asenteen terveyden vaalimiseen ja päihteettömyyteen  
- hankkii itselleen kehittäviä harrastuksia ja mielekästä tekemistä  
-  tulee toimeen omien vanhempiensa sekä muiden aikuisten kanssa  
- selviytyy oman muuttuvan kehonsa ja epävakaiden ajatustensa ja tunteidensa kanssa  
- osaa sanoa tarvittaessa ei  
- kykenee kuuntelemaan ja keskustelemaan  
- kykenee olemaan eri mieltä ja perustelemaan omat näkemyksensä  
- kykenee arvioimaan asioita ja käsittelemään pettymyksiä ja epäonnistumisia  
- arvioi asenteitaan riskinottamiseen ja tarkistaa tietojaan ja uskomuksiaan päihteistä  
  ja niiden käyttäjistä.  
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7. - 9. luokat 

 

Tavoitteena on, että oppilas 

- syventää tietämystään ja ymmärrystään erilaisten päihteiden vaikutuksista, haitoista ja 
riskeistä kehittää ja ylläpitää omaa myönteistä asennettaan päihteettömyyteen ja 
huolehtii omasta terveydestään 

- kykenee toimimaan koulussa päihteiden käyttöön liittyvien sääntöjen ja lakien 
mukaisesti 

- kykenee ottamaan itse vastuun omista päihteiden käyttöön liittyvistä valinnoistaan ja 
tekemään itse omat päätöksensä 

- pystyy vaikuttamaan myönteisesti myös oppilastovereiden päihteettömyyteen 
- ymmärtää erilaisten päihteiden käytön vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin ja 

elämänhallintaan 
- löytää päihteettömiä tapoja viettää vapaa-aikaa ja oppii nauttimaan 

päihteettömyydestä 
- kykenee keskustelemaan kotona huoltajien kanssa päihdeasioista ja saa kodilta tukea 

päihteettömyyteen 
- saa tietoa erilaisista päihdepalveluista ja pystyy tarvittaessa hakeutumaan autettavaksi 
 

 

Koulussa työskentelevät aikuiset pyrkivät toimimaan edellä olevien tavoitteiden mukaisesti 
päihteidenkäytön ehkäisemiseksi. Oppilaiden huoltajille annetaan tietoa koulun päihdekas-
vatusohjelmasta. 
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Liite 3.3 

SUUNNITELMA OPPILADIEN SUOJAAMISEKSI 
VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 

 
1 KOULUKIUSAAMISEN MÄÄRITTELYÄ 
Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu toistuvasti saman tai muiden 
luokkien oppilaiden kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. 

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi: 

- tönimistä  
- lyömistä  
- haukkumista tai pilkkaamista  
- yksin jättämistä  
- ilkeiden juttujen puhumista takanapäin 
- kiristämistä 
- uhkailua 
- mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai  

loukkaamaan toista 
 

 

2 VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN EHKÄISEMINEN 

Oppilaat opiskelevat koulussa ohjatusti ja välituntitilanteita valvotaan. Oppilaiden kanssa 
keskustellaan väkivaltaan, kiusaamiseen ja häirintään liittyvistä kysymyksistä 
ennaltaehkäisevästi sekä aina, jos on viitteitä tällaisesta toiminnasta. Järjestyssääntöjen 
noudattamista valvotaan. Ennaltaehkäisevään ja selvittävään toimintaan osallistuvat sekä 
opettajat että oppilashuollon työntekijät.  

Alakoulu on mukana KiVa-koulu hankkeessa.  KiVa-koulu –ohjelma on opetusministeriön 
rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli kiusaamisen vähentämiseksi.  KiVa-
lyhenne muodostuu sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista vastustava.  
Toiminnan keskeiset periaatteet ovat: 

- säännöllisesti suoritettavat tilannearviot (kiusaamiskyselyt) 
- koulun yhteiset ”pelisäännöt” ja niihin sitoutuminen 
- välituntivalvonnan toimivuus, valvojien erottuminen (välituntiliivit) 
- oppilaiden itsetunnon kohottaminen 
- luokkahengen parantaminen  (esim. erilaiset ryhmäyttämisharjoitukset ja KiVa koulu 

–oppitunnit erityisesti luokilla 1 ja 4.. 
- kummiluokkatoiminta 
- yhteiset projektit eri luokkien ja koko koulun kesken 
- yhteistyö kodin ja koulun välillä 
- yhteisesti sovittu toimintamalli kiusaamistilanteiden selvittämiseksi, KiVa koulu  

-ohjelman mukainen kiusaamistapausten käsittely, joka löytyy KiVa koulu  
-oppaasta. 
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 3   ONGELMATILANTEIDEN SELVITTÄMINEN 

 
Kiusaamistilanteiden ja muiden tässä suunnitelmassa tarkoitettujen ongelmatilanteiden 
selvittämisessä on tavoitteena, että asiaan päästäisiin puuttumaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Lapsia rohkaistaan kertomaan kokemastaan omalle opettajalle, 
välituntivalvojalle, rehtorille, kenelle tahansa koululla työskentelevälle aikuiselle, 
vanhemmille tai kavereille.  Epäasialliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen puututaan 
välittömästi, kun niitä havaitaan. 

Huoltajille tiedotetaan aina, jos heidän lapsensa on joutunut väkivallan tai sellaisen 
kiusaamisen ja häirinnän kohteeksi, joka oppilaan ikätaso huomioiden ei ole 
asianmukaista selvittää vain oppilaiden kesken. Väkivaltatilanteista ilmoitetaan aina 
rehtorille ja siitä tehdään kirjallinen selvitys. 

Kiusaamiseen puututaan välittömästi ja asiasta keskustellaan. Opettajat kuulevat kaikkia 
osapuolia ja mahdollisia silminnäkijöitä. Tarvittaessa kiusaamistilanteen selvittäminen 
ohjataan alakoulussa KiVa tiimille ja yläkoulussa kuraattorille tai oppilashuoltoa 
koordinoivalle ryhmälle. Myös rehtori on tarvittaessa mukana kiusaamistilanteiden 
selvittämisessä. Huoltajiin  (kiusattu/ kiusaaja) ollaan yhteydessä ja heille tiedotetaan 
tapahtuneesta.  

Kiusaamisen selvittelyn yhteydessä sovitaan myös seurannasta molempien osapuolten 
kanssa sekä määrätään mahdolliset rangaistukset. Toistuvissa kiusaamistilanteissa asia 
tulee saattaa aina rehtorin tietoon.  KiVa koulu –ohjelman mukaiseen selvittelytoimintaan 
kuuluu, että kiusaaminen ja sen selvittely kirjataan, jotta jälkeenpäin asioihin on 
tarvittaessa mahdollista palata (mitä, missä, milloin, ketkä, mitä seurasi, mitä sovittiin, keitä 
informoitu jne.) Myös yläkoulussa kiusaamistilanteet ja sovitut menettelyt kirjataan. 

Harkinnan mukaan voidaan kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden vanhemmat kutsua 
koululle seurantavaiheen jälkeen, mikäli kiusaamista ei ole saatu loppumaan. 

Kiusaamisen, väkivallan tai häirinnän kohteeksi ja tekijäksi osoittautunut oppilas ohjataan 
yksilöllisen oppilashuollon piiriin, jos tilanteen selvittämisessä olleet henkilöt ja 
huoltajat/oppilas katsovat siihen olevan tarvetta. Jos ongelmallinen toiminta on laajemmin 
tiettyä ryhmää koskevaa, voivat oppilashuoltotyöntekijät ja/tai opettaja suunnitella 
ryhmäkohtaisen intervention. Ryhmässä olevien oppilaiden huoltajille ilmoitetaan 
tilanteesta. 

 

YHTEISTYÖ TARVITTAVIEN VIRANOMAISTEN KANSSA 

Vakavissa väkivaltatilanteissa oppilas ja hänen huoltajansa ohjataan käymään 
terveydenhoitajalla tai lääkärillä. Vakavissa pahoinpitelyissä otetaan yhteyttä poliisiin. 
Ongelmatilanteissa voi olla tarpeen toimia myös yhteistyössä lastensuojelun kanssa.  
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SUUNNITELMAAN PEREHDYTTÄMINEN 

Tämä suunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä. Kaikki opettajat ja 
oppilashuoltohenkilöstö ovat velvollisia tutustumaan opetussuunnitelmaan. Suunnitelmaan 
tulleista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Syystiedotteessa on oppilaiden huoltajille tietoa 
KiVa koulu-ohjelmasta ja muusta kiusaamisen vastaisesta toiminnasta, koulun 
järjestyssäännöistä ja mahdollisista lukuvuoden painopisteistä tähän asiaan liittyen. 
Oppilaat perehdytetään järjestyssääntöihin sekä koulunkäyntiä muuten koskeviin 
periaatteisiin lukuvuoden alussa.   

 

SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI 

Oppilaat ja henkilökunta täyttävät kiusaamiskyselyn joka kevät. Koulun 
oppilashuoltoryhmä suunnittelee yleiset toimenpiteet ja tiedottaa tuloksista. Tämä 
suunnitelma tarkistetaan aina oppilashuoltosuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 
Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan tarkentaa myös muissa yhteyksissä 
oppilashuoltoryhmän toimesta.  

 


