
 

 

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma 

Siuntion kunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIVLTK § 22, 69, 14.9.2016 
SIVLTK § 14, 15.2.2017 
SIVLTK § 74, 75, 11.10.2017  
SIVLTK § 48, 12.06.2019 
SIVLTK § 83, 23.10.2019 
SIVLTK § 80, 17.06.2020 
SIVLTK § 63, 16.06.2021 
SIVLTK § 72 15.6.2022 
 
  

 
(SIVLTK 12.06.2019 § 48) 



2 
 

Sisällys  

JOHDANTO ......................................................................................................................................... 7 

LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA ............................................... 9 

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma .................................................... 9 

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet ..................................................... 10 

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen ............................................................... 12 

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ......................... 13 

1.4.1 Tuntijako ......................................................................................................................................... 14 

1.4.2 Siuntion perusopetuksen kieliohjelma ........................................................................................... 15 

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA....................................................................... 16 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet .................................................................................. 17 

2.2 Perusopetuksen arvoperusta ............................................................................................................ 18 

2.3 Oppimiskäsitys ................................................................................................................................... 20 

2.4 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 21 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET ............................................................ 22 

3.1 Perusopetuksen tehtävä .................................................................................................................... 22 

3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet ...................................................................... 23 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen ................................................................................................ 24 

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 30 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI ......................................................... 31 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen ................................................................................... 31 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet ..................................................................... 32 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat .......................................................................................................... 36 

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ..................................................... 39 

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 43 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN ................................. 44 

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä .......................................................................................................... 44 

5.2 Yhteistyö ............................................................................................................................................ 46 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö .................................................................. 49 

5.4 Opetuksen järjestämistapoja ............................................................................................................. 51 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta ............................................................ 57 

5.6 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 61 

LUKU 6 OPPILAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA ................................. 64 

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa ............................................................................................. 64 

6.1.1 Formatiivinen arviointi ............................................................................................................... 65 



3 
 

6.1.2 Summatiivinen arviointi.............................................................................................................. 65 

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet ........................................................................................................... 66 

6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi ..................................................................................................... 68 

6.4 Työskentelyn arviointi ....................................................................................................................... 68 

6.5 Käyttäytymisen arviointi .................................................................................................................... 69 

6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana .............................................................................. 70 

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain ..................................................................................... 70 

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan ............................................................................ 71 

6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet .................................. 72 

6.8 Perusopetuksen päättöarviointi ........................................................................................................ 73 

6.8.1 Päättöarvosanan muodostaminen ............................................................................................. 73 

6.8.2 Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi ......................................................................... 74 

6.8.3. Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa .................................................................. 74 

6.8.4 Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa ............................................. 75 

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa .................................................................... 75 

6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi .................................................. 75 

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin .................................................................................................. 76 

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu ....................................................................................................... 76 

6.11 Todistukset ...................................................................................................................................... 76 

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa ................................................................. 76 

6.11.2 Lukuvuositodistus ..................................................................................................................... 77 

6.11.3 Välitodistus ............................................................................................................................... 78 

6.11.4 Erotodistus ................................................................................................................................ 79 

6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus ............................................................................................... 80 

6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset ............................................................................ 82 

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat .......................................................................................................... 82 

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI .................................................................................. 83 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ........................................................................................... 83 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana ..................................................................................................................... 84 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana ....................................................................................... 86 

7.2 Yleinen tuki ........................................................................................................................................ 87 

7.3 Tehostettu tuki .................................................................................................................................. 88 

7.3.1 Pedagoginen arvio ...................................................................................................................... 89 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana ............................................................................ 90 

7.4 Erityinen tuki ...................................................................................................................................... 92 



4 
 

7.4.1 Pedagoginen selvitys .................................................................................................................. 94 

7.4.2 Erityisen tuen päätös .................................................................................................................. 95 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ............................................. 96 

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen ............................... 99 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus ...................................................................................................... 101 

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus .................................................................................. 103 

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot ......................................................................................... 108 

7.5.1 Tukiopetus ................................................................................................................................ 108 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus ....................................................................................................... 110 

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet ........................................... 110 

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat .......................................................................................................... 112 

LUKU 8 OPPILASHUOLTO ................................................................................................................ 113 

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö ............................................................................................ 115 

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto ............................................................................................................. 119 

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto ........................................................................................................ 120 

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat ............................................................................................................. 123 

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta ................. 123 

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ ..................................................... 130 

9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset .................................................................................................... 131 

9.2. Romanit ...................................................................................................................................... 131 

9.3. Viittomakieliset ........................................................................................................................... 132 

9.4. Muut monikieliset oppilaat ........................................................................................................ 132 

9.5 Paikallisesti päätettävät asiat .......................................................................................................... 134 

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS .................................................................................................... 134 

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia ................................ 135 

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus ...................................................................................... 137 

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus ............................................................................................ 138 

10.2 Paikallisesti päätettävät asiat ........................................................................................................ 139 

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN 

PERUSTUVA PERUSOPETUS............................................................................................................. 139 

11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet ............................................................................................ 139 

11.2 Paikallisesti päätettävät asiat ........................................................................................................ 140 

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA ................................................................................. 140 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ...................................................................................... 141 

12.2 Valinnaiset aineet .......................................................................................................................... 141 

12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät .......................................................... 142 



5 
 

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat ........................................................................................................ 143 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 ............................................................................................................ 145 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä ................................. 145 

13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 .................................................................................... 146 

13.3. Paikallisesti päätettävät asiat ....................................................................................................... 149 

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 .......................................................................................................... 149 

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS .................................................................................................... 150 

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI .................................................................................................... 173 

13.4.3 VIERAAT KIELET ....................................................................................................................... 190 

13.4.4 MATEMATIIKKA ...................................................................................................................... 195 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI ..................................................................................................................... 198 

13.4.6 USKONTO ................................................................................................................................ 202 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ...................................................................................................... 210 

13.4.8 MUSIIKKI ................................................................................................................................. 212 

13.4.9 KUVATAIDE ............................................................................................................................. 215 

13.4.10 KÄSITYÖ ................................................................................................................................ 218 

13.4.11 LIIKUNTA ............................................................................................................................... 220 

13.4.12 OPPILAANOHJAUS ................................................................................................................ 223 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 ............................................................................................................ 226 

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä ..................................... 226 

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 .................................................................................... 227 

14.3. Paikallisesti päätettävät asiat ....................................................................................................... 230 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 .......................................................................................................... 231 

14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS .................................................................................................... 232 

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI .................................................................................................... 280 

14.4.3 VIERAAT KIELET ....................................................................................................................... 308 

14.4.4 MATEMATIIKKA ...................................................................................................................... 325 

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI ..................................................................................................................... 333 

14.4.6 USKONTO ................................................................................................................................ 342 

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ...................................................................................................... 355 

14.4.8 HISTORIA ................................................................................................................................. 360 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI .................................................................................................................. 364 

14.4.10 MUSIIKKI ............................................................................................................................... 367 

14.4.11 KUVATAIDE ........................................................................................................................... 373 

14.4.12 KÄSITYÖ ................................................................................................................................ 378 



6 
 

14.4.13 LIIKUNTA ............................................................................................................................... 383 

14.4.14 OPPILAANOHJAUS ................................................................................................................ 387 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 ............................................................................................................ 391 

15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä ................................. 391 

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 .................................................................................... 392 

15.3. Paikallisesti päätettävät asiat ....................................................................................................... 396 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 .......................................................................................................... 396 

15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS .................................................................................................... 398 

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI JA FINSKA ..................................................................... 455 

15.4.3 VIERAAT KIELET ....................................................................................................................... 497 

15.4.4 MATEMATIIKKA ...................................................................................................................... 539 

15.4.5 BIOLOGIA ................................................................................................................................ 549 

15.4.6 MAANTIETO ............................................................................................................................ 558 

15.4.7 FYSIIKKA .................................................................................................................................. 566 

15.4.8 KEMIA ..................................................................................................................................... 576 

15.4.9 TERVEYSTIETO......................................................................................................................... 586 

15.4.10 USKONTO .............................................................................................................................. 594 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO .................................................................................................... 609 

15.4.12 HISTORIA ............................................................................................................................... 614 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI ................................................................................................................ 621 

15.4.14 MUSIIKKI ............................................................................................................................... 626 

15.4.15 KUVATAIDE ........................................................................................................................... 632 

15.4.16 KÄSITYÖ ................................................................................................................................ 637 

15.4.17 LIIKUNTA ............................................................................................................................... 643 

15.4.18 KOTITALOUS ......................................................................................................................... 649 

15.4.19 OPPILAANOHJAUS ................................................................................................................ 656 

LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ SAAMEN KIELI ..................................................................... 661 

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI ...................................................................... 672 

LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI ................................................. 680 

 

  



7 
 

JOHDANTO 
 

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessin lähtökohtana on ollut valtakunnallisen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osallisuus. Tavoitteena on, että sekä oppilaat, opetushen-

kilöstö, oppilaiden huoltajat ja luottamushenkilöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa opetussuunnitelman 

sisältöön. Sisällön laadinnassa tehdään yhteistyötä perusturvan lisäksi kunnan ulkopuolisten yhteistyö-

tahojen kanssa.  

Opetussuunnitelmaprosessi aloitettiin keväällä 2015 Kunnallisen kehittämissuunnitelman laatimisella. 

KuntaKesu, joka hyväksyttiin sivistyslautakunnassa joulukuussa 2015, on lautakunnan keskeinen varhais-

kasvatusta ja perusopetusta ohjaava asiakirja. Sen kautta lautakunta ohjaa opetussuunnitelmien laadin-

taa ja toteutusta. Lisäksi se liittää kunnan strategian ja arvot osaksi kuntakohtaista opetussuunnitelmaa.   

  

  

  

KuntaKesun avulla lautakunta loi opetussuunnitelman laadinnan ja kehittämisen suuntaviivat. Sivistys-

lautakunta linjasi KuntaKesussa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun 

luomisen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetuksen loppuun. Sivistysosaston eri toi-

minnot nähdään keskeisinä kasvun ja oppimisen tukipalveluina, joita kehitetään jatkossa erityisesti las-

ten ja nuorten näkökulmasta.  
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Linjauksen mukaisesti sekä esiopetuksen että perusopetuksen kuntakohtaiset opetussuunnitelmat ovat 

laadittu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyönä. Tavoitteena on ollut luoda opetussuunni-

telmallinen kokonaisuus, joka kattaa sekä esi- että perusopetuksen. Siuntio on selkeästi kaksikielinen 

kunta. Jotta kielellinen tasa-arvo voidaan turvata, opetussuunnitelma on laadittu molempien kieliryh-

mien tiiviinä yhteistyönä.   

Opetussuunnitelmaprosessia johti ohjausryhmä, johon kuuluivat varhaiskasvatuspäällikkö, Aleksis Kiven 

koulun rehtori, hallinnon suunnittelija ja sivistystoimen johtaja, joka toimi ryhmän puheenjohtajana.  

Yleisen osan laatimista varten muodostettiin laaja OPS2016-työryhmä, johon kutsuttiin koulujen johto-

ryhmät ja varhaiskasvatuksen edustajat (varhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtajat, esiopettajat ja 

kiertävä erityislastentarhanopettaja). Työryhmä kokoontui syyskuussa 2015 lähtien kerran kuussa käsit-

telemään opetussuunnitelman perusteiden lukuja ja osallistui opetushallituksen järjestämään koulutuk-

seen.   

OPS2106-työryhmälle järjestettiin myös OPS2016-päivien yhteydessä omaa koulutusta, joissa käsiteltiin 

mm. opetussuunnitelmauudistuksen keskeisiä tavoitteita, toimintakulttuurin muutosta, oppilaiden osal-

lisuutta, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä sekä yhdysluokkaopetusta.  

Sekä esiopettajille että perusopetuksen opettajille annettiin mahdollisuus osallistua opetushallituksen 

opetussuunnitelman muutosta käsitteleviin koulutuksiin.  

Opetussuunnitelma on laadittu saman sisältöisesti sekä suomen- että ruotsinkieliselle perusopetukselle. 

Opetussuunnitelman laadinta on lisännyt kieliryhmien välistä tuntemusta ja yhteistyötä. Esiopettajat ja 

perusopetuksen opettajat ovat saaneet sen myötä mahdollisuuden käydä kasvatukseen ja pedagogiaan 

liittyvää keskustelua ja ajatuksen vaihtoa. Sen avulla luotiin yhteistä käsitystä siitä, mitä on hyvä kasvu 

ja oppiminen Siuntion esi- ja perusopetuksessa.  

  

  

Opetussuunnitelman perusteet korostavat monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka ylittävät oppiai-

nerajat ja muodostavat poikkitaiteellisia ja -tieteellisiä kokonaisuuksia. Perusteiden hengen mukaisesti 
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opetussuunnitelmatyöllä haluttiin tukea eri opettajaryhmien, että oppiaineiden välistä yhteistyötä muo-

dostamalla 8 työryhmää. Niiden tehtävänä oli laatia oppiaineiden opetussuunnitelmien kuntakohtaiset 

osuudet huomioiden kunkin oppiainekokonaisuuden sisällölliset, pedagogiset ja toiminnalliset mahdol-

lisuudet opetuksen eheyttämiseen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien luomiseen. Työryhmät 

muodostettiin seuraavasti:  

• Esi- ja alkuopetus  

• Matemaattis-luonnontieteelliset aineet (MA, FY, KE, BI, MA, YM)  

• Humanistiset aineet (HI, YO, UE, UO, ET, OPO)  

• Kielet (AI, RU, SU, EN, SA, RA, S2)  

• Taide- ja taitoaineet (MU, KU, LI, KT, KO)  

• Erityinen tuki  

• Oppilashuolto  

• Monialaiset oppimiskokonaisuudet (Siuntio-tunnit)  

 

Oppiaineryhmät muodostettiin sekä aine- että luokanopettajista. Erityisen tuen ryhmään kuului sekä 

varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettajien edustajat. Oppilashuollon osuuden laatimi-

seen osallistui varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajien lisäksi perusturvan edustajat. 

LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA   

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma 

 

Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä 

luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan 

muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä 

paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudis-

tuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä 

maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon mää-

rittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta1. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnal-

linen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan2. Opetussuunnitelman pe-

rusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen 

perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.  

Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liitty-

vät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman 

perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa 

tekstiä.  Perusteasiakirja sisältää tarpeellisilta osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa 

määrättävät asiat perustuvat.  

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valta-

kunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä 

ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulu-

                                                           
1  Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) valtioneuvoston asetus perusope-
tusasetuksen muuttamisesta (423/2012)  
2  Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 13 §  
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työlle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulu-

jen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuor-

ten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet  

 

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä3. Ope-

tussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, 

ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteut-

tamisesta. Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, 

toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja pai-

kallisesta näkökulmasta. Opetuksen järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon oppilai-

den tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset.  

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulu-

tuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan 

koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten  

• mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma  

• esiopetuksen opetussuunnitelma 

• mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma  

• mahdollinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma 

• lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma4 

• yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma5 

• mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut opetuksen järjes-

täjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset. 

 

Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkie-

listä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten6. Paikallinen opetussuunnitelma voi-

daan laatia kaikille saman opetuksen järjestäjän kouluille yhteisenä tai siten, että suunnitelma sisältää 

opetuksen järjestäjän yhteisiä sekä useamman koulun yhteisiä ja/tai koulukohtaisia osioita. Päätökset 

laatimistavasta tekee opetuksen järjestäjä.  Opetuksen järjestäjät voivat sopia myös järjestäjärajat ylittä-

västä yhteistyöstä ja yhteisistä seudullisista opetussuunnitelmalinjauksista. 

 

Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että opetus voi olla pääosin ainejakoista tai se voi-

daan toteuttaa eheytettynä. Eheytettyä opetusta käytettäessä myös opetussuunnitelma voidaan laatia 

vuosiluokkakokonaisuuksien osalta eheytettynä. 

 

Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan7. Lukuvuo-

sisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden 

aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosi-

suunnitelmassa päätetyistä asioista.8  

 

                                                           
3  Perusopetuslaki 15 § 1 mom.  
4 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 § 
5 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 § 
6 Perusopetuslaki 15 § 1 mom.  
7 Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010) 
8 Perusopetusasetus 9 §  
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Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin ta-

voitteisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii opetustoimen 

henkilöstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä että eri 

toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan riippumatta 

siitä, mikä suunnitelmien laatimistapa on. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua 

opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun9. On tärkeää, että myös huoltajat voi-

vat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan 

suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön 

osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin 

sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön 

elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun 

yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viran-

omaisten kanssa10. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien kanssa, jotta kaikkien oppilaiden 

koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri 

asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.  

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mu-

kaista perusopetusta11. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppi-

laiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja nou-

dattaa muita työtä ohjaavia normeja.  

 

Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat luovat perustan lapsen eheälle kasvun 
ja oppimisen polulle varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetuksen loppuun, josta op-
pilas siirtyy toisen asteen opintoihin.  
 
Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat noudattavat valtakunnallisen opetus-
suunnitelman rakennetta ja järjestystä. Ne on laadittu saman sisältöisenä sekä suomen- että ruot-
sinkieliselle perusopetukselle. Siuntion kunnan linjaukset ja täsmennykset on lisätty valtakunnallis-
ten perusteisiin sinisisiin laatikoihin.  
Ruotsinkielinen perusopetus noudattaa opetussuunnitelmaa vuosiluokilla 1.-6. Oppilaat jatkavat 
opintojaan Siuntion kunnan sivistyslautakunnan linjausten mukaisesti joko Lohjalla Källhagens sko-
lanissa tai Kirkkonummella Winellska skolanissa, jolloin opinnoissa noudatetaan ko. kunnan ja kou-
lun opetussuunnitelmaa. 
 
Opetussuunnitelmat koostuvat kahdesta osasta: 

• Esi- ja perusopetuksen yhteisissä osioissa määritellään, miltä osin opetussuunnitelma laa-
ditaan yksikkökohtaisesti. 

• Yksikkökohtaiset opetussuunnitelmat kirjataan lukuvuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, 
jotka laaditaan yksikkökohtaisesti.  

 
Sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman yhteisen osan. Lautakunnan jaostot hyväksyvät 
omien esiopetusyksiköiden ja koulujen osalta niiden lukuvuosittait toimintasuunnitelmat. 
 
Opetussuunnitelmien laadinnassa on hyödynnetty seuraavia paikallisia suunnitelmia: 

• Siuntion kunnan strategia 

                                                           
9 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
10  Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
11  Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
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• Siuntion kunnan hyvinvointisuunnitelma 

• Oppilashuoltosuunnitelma 

• Siuntion kunnan iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet 

• Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen suunnitelma  

• KuntaKesu 

• Siuntion kunnan kotouttamissuunnitelma 
 
Oppilaat osallistuvat opetussuunnitelman laadintaan sekä kunnan että koulun tasolla. Vanhemmat 
ovat mukana opetussuunnitelmatyössä. Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat 
opetussuunnitelmaosuudet laaditaan yhteistyössä kunnan perusturvan kanssa.  

 

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 

 

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 

toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen 

edellytysten parantaminen.12 Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen 

seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. 

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittä-

mishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä13. Yhteistyö oppilaiden, 

huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.  

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen 

opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa 

ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyö-

dyntäen.  

                                                           
12  Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013) 
13  Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012 
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1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 

 

Paikallinen opetussuunnitelma, sitä tarkentavat lukuvuosisuunnitelmat sekä muut suunnitelmat laadi-

taan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla edellä kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. 

Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien ratkaisujen delegoinnista kouluille ja 

koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta.   

 

Tässä alaluvussa määrätään ne paikallisesti päätettävät opetussuunnitelmaratkaisut sekä opetussuunni-

telmassa kuvattavat asiat, joita ei käsitellä muissa luvuissa. Opetussuunnitelman perusteiden kussakin 

pääluvussa määrätään tarkemmin, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisessä luvussa kä-

sitellyn kokonaisuuden osalta päättää ja kuvata.  

 

 

 

Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat muodostavat eheän kokonaisuuden. 
Opetussuunnitelma on ajassa elävä prosessi, jota kehitetään ja täydennetään tarvittaessa. Niiden toi-
mivuutta arvioidaan sivistyslautakunnan linjauksen mukaisesti lukuvuosittain jatkuvan arvioinnin pe-
riaatteen mukaisesti ja hyödyntäen perusopetuksen laatukriteeristöä. Oppilaille ja huoltajille anne-
taan mahdollisuus osallistua toiminnan arviointiin ja sitä kautta toiminnan kehittämiseen. 
 
Arviointitulosten perusteella sivistyslautakunta määrittelee opetuksen järjestävän kunnallisessa ke-
hittämissuunnitelmassa eli KuntaKesussa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevat keskeiset ke-
hittämiskohteet. Toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tavoitteena on taata siuntiolaisille esi- ja pe-
rusopetuksen oppilaille opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti korkeatasoiset edellytykset kas-
vaa, kehittyä, oppia ja onnistua yhdessä muiden kanssa.  
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Oppilaanohjauksen järjestäminen  
   
Oppilaanohjauksen opetus kuvataan luvussa 15.4.19.  
Opetuksen järjestäjän ohjaussuunnitelma on täydentävissä asiakirjoissa.  
Ohjaussuunnitelma päivitetään tarvittaessa.  
 
Siuntion perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toi-
mintatavat, työn- ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö 
ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoi-
hin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. 
  

 

1.4.1 Tuntijako 

 

Siuntion kunnan perusopetuksessa noudatetaan 01.08.2019 alkaen sivistyslautakunnan (SIVLTK 12.06.2019 § 48) hy-
väksymää tuntijakoa vuosiluokittain etenevässä opetuksessa. Tuntijako otetaan A2-kielen osalta käyttöön lukuvuo-
den 2020-21 alusta. Lukuvuonna 2019-20 A2-kielen opetus aloitetaan neljännellä vuosiluokalla. 

Siuntion kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2019 alkaen      

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

Äidinkieli ja kirjallisuus  7 7 5 5 4 4 3 4 3 42 

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

B1-kieli  0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 

Matematiikka 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 

Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3       14 

Biologia ja maantieto              2 3 2 7 

Fysiikka ja kemia              2 3 2 7 

Terveystieto              0,5 1,5 1 3 

Uskonto / Elämänkatsomustieto  1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 

Historia ja yhteiskuntaoppi  0 0 0 0 2 3 2 2 3 12 

Musiikki  1 1 2 2 1 1 2 0 0 10 

Kuvataide  1 1 2 2 2 1 2 0 0 11 

Käsityö  2 2 1 2 2 2 3 0 0 14 

Liikunta  2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 

Kotitalous 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Taide- ja taitoaineet yhteensä* (Siuntio)                   0 

Oppilaanohjaus 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 2 

Valinnaiset aineet 0 0 0 1 1 1 0 4 3 10 

Oppilaan vähimmäistuntimäärä (VN) 20 20 22 23 25 26 29 30 30 225 

Siuntio-tunnit ** 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Oppilaan vähimmäistuntimäärä (Siuntio) 21 21 23 24 26 27 30 30 30 232 

A2-kieli ***     2 2 2 2 2 2 2 14 

B2-kieli ****               2 2 4 

Oppilaan tuntimäärä max. (Siuntio) 21 21 25 26 28 27 31 31 30 240 
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* Taide- taitoaineiden valinnainen opetus on sijoitettu ko. oppiaineisin vuosiluokilla 3.-7.   

** Siuntio-tunneilla tarkoitetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksi, joiden sisältö määritellään koulukohtaisissa toimintasuunnitelmissa.    
*** Valinnaisen A2-kielen tunnit lisätään oppilaan vähimmäistuntimäärään vuosiluokilla 3-5(Siuntio). Vuosi-
luokilla 6-9 tunnit sisältyvät osittain tai kokonaan B1-kielen tunteihin.        

**** Valinnaisen B2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisaineiden tunteihin vuosiluokilla 8.-9. 

   

 
 

Vuosiluokkiin sitomaton opetus 
Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako määritellään opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet muo-
dostetaan kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokka-
kokonaisuuksien pohjalta kuitenkin siten, että myös vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa noudatetaan kuntakohtaista tun-
tijakoa. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhteistyössä oppi-
laan huoltajien kanssa. Sen toteutumista seurataan säännöllisesti.  
 
Esiopetus ja koulut laativat kuvauksen vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen toteutuksesta toimintasuunnitelmiinsa. 

 

1.4.2 Siuntion perusopetuksen kieliohjelma 

 

Ruotsinkielinen perusopetus: 
A1-kieli: suomen kieli 
A2-kieli: englannin kieli 
B1-kieli: englannin kieli niillä oppilailla, jotka eivät ole opiskelleet englannin kieltä A2-kielenä. 
 
Suomenkielinen perusopetus: 
A1-kieli: englannin kieli 
A2-kieli: ruotsin kieli 
B1-kieli: ruotsin kieli 
B2-kieli: opetettavat kielet määritellään Aleksis Kiven koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitel-
massa. 

 

Opetuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelman laatimiseen liittyvistä ratkaisuista ja toimintatavoista: 
 

- laaditaanko paikallinen opetussuunnitelma koulujen yhteisenä, kokonaan tai osin koulukohtaisena, 
seudullisena tai käytetäänkö muuta ratkaisua 

- millä kielillä annettavaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään (suomenkielistä, 

ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten) 

- mikä on opetussuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys, missä muodossa opetussuunni-

telma julkaistaan 

- miten henkilöstö sekä oppilaat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin 

ja kehittämiseen ja miten otetaan huomioon eri tilanteissa olevien huoltajien osallistumismahdolli-

suudet 

- miten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen 

sekä perusopetusta seuraavaa koulutusvaihetta edustavien oppilaitosten kanssa järjestetään 

- mitkä muut tahot ovat mukana opetussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa ja miten yhteistyö 

järjestetään 

- miten paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet, arviointien ja kehittämistyön tuottama tieto ja kehittämi-

sen tavoitteet sekä muut paikalliset suunnitelmat otetaan opetussuunnitelman valmistelussa huomi-

oon. 
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Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman laadintaan ja kehittä-

miseen liittyvät asiat: 

 

- miten huolehditaan oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä käsittelevien osuuksien laatimi-

sesta yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa 

- miten opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja miten opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehi-

tetään 

- mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitel-

maa (esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma, kestävän kehityksen ohjelma, tasa-arvosuunni-

telma, kulttuurikasvatussuunnitelma, tietostrategia). 

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkai-

sut: 

 

- miten edistetään perusopetuksen yhtenäisyyttä sekä siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä (perus-

opetuksen sisällä sekä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen ja perusopetusta seuraavan koulutusvaiheen 

oppilaitosten kanssa) 

- järjestetäänkö opetus tai osa siitä yhdysluokkaopetuksena (katso myös alaluvut 5.4 ja 5.6) 

- järjestetäänkö opetus tai osa siitä vuosiluokittain etenevänä vai vuosiluokkiin sitomattomasti etene-

vänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna (katso myös alaluvut 5.4 ja 5.6) 

- järjestetäänkö opetus pääosin ainejakoisena vai kokonaan tai osin eheytettynä; mitkä ovat mahdol-

lisen eheytetyn opetuksen järjestämisen pääpiirteet 

- miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnais-

ten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä 

tavalla (paikallinen tuntijako)14 

- mikä on opetuksen järjestäjän kieliohjelma, miltä vuosiluokilta eri kielten opetus aloitetaan (katso 

myös toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten osuudet sekä luku 12) 

- mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet ja mille vuosiluokille niiden opetus sijoittuu (katso 

myös luku 12) 

- mitkä ovat opetuksen mahdolliset painotukset ja miten ne toteutetaan; miten painotus näkyy tunti-

jaossa sekä opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä (katso myös luku 12) 

- miten oppilaanohjaus järjestetään 

o ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, 

työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö 

ohjauksessa, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt (katso myös vuosi-

luokkakokonaisuuksiin sisältyvä oppilaanohjauksen tehtäväkuvaus). 

 

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 

 
Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta 

alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille15. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nouse-

vat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitel-

man perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta 

                                                           
14 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 
15 Perusopetuslaki 4 § 1 mom.  
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lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu 

yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta. 

 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 

 

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin perusopetuslaissa sää-

detään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää op-

pilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä 

on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.16 Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää op-

pimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetusryhmät muodostetaan siten, että 

opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Oppilaalla on oikeus saada 

maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi 

oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa 

määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut. Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelija-

huoltolaki. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalle on annet-

tava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria. Ruokai-

lutilanteen on oltava ohjattu. 

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta aset-

taa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun hen-

kilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että 

ihmisillä on sukupuoleen katsomatta samat mahdollisuudet koulutukseen. 

Opetuksen ja opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista. Opetuksen järjestämisessä ote-

taan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja kelpoisuuteen liittyvät säännökset sekä muun mu-

assa turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät säännökset, henkilötietojen käyttöä, julkisuutta ja yksityi-

syyden suojaa koskevat säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä lasten kanssa työskentelevien rikos-

taustan selvittämistä ohjaavat määräykset. 

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eettisen perustulkinnan ih-

misoikeuksien merkittävyydestä. Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, 

jotka edellyttävät jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Näistä keskeisiä ovat Lap-

sen oikeuksien sopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus eli ns. TSS-sopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöiden oi-

keuksien sopimus. Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi otetaan lisäksi huomioon YK:n julistus alku-

peräiskansojen oikeuksista. YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen pe-

rustan. Sopimuksen mukaan lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat sopimuksen 

yleisperiaatteet, jotka ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus 

suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja 

lapsen näkemysten kunnioittaminen. Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään 

sekä yksilölliseen, ruumiilliseen, henkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. 

 

                                                           
16 Perusopetuslaki 3 a § 163/2022 
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2.2 Perusopetuksen arvoperusta       

     Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti. 

     Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainut-

laatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä 

ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, 

että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan 

välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhtei-

sönsä toimintaa ja hyvinvointia. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas ra-

kentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maail-

massa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin.  

Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka ter-

veelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton 

osa hyvän elämän rakentamista. 

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietover-

kot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu op-

pilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä poh-

timaan niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yh-

teinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonais-

valtaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, kat-

somuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.  

Siuntion esi- ja perusopetuksessa oppilas nähdään ainutlaatuisena yksilönä, jolla on mahdollisuus 
kehittää omaa osaamistaan.  Eheä kasvun- ja oppimisen polku tukee oppilaan yksilöllistä kasvua ja 
kehitystä sekä tarjoaa oppimisen iloa. 

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen 

sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan to-

dellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja 

myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä 

ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. 

Eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilme-

nee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. 

Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyt-

tää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehitty-

misestä ja hyvinvoinnista. 

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja 

ihmisarvon loukkaamattomuuteen.  Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimi-
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juutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusope-

tuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-ar-

voa. Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua 

ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. 

Siuntion esi- ja perusopetuksessa oppilaiden arjen osallisuuden kautta tuetaan tasa-arvoa ja demo-
kratiaa. Ihmisyys ja sivistys nähdään laaja-alaisena osaamisena, tietona ja taitona.  

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena 

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu 

eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista 

ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita 

kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuoro-

vaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.  

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monen-

laisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilan-

teista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edel-

lytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kun-

nioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta.  

Esi- ja perusopetuksen aikana oppilas oppii ymmärtämään Siuntion merkityksen historiallisena kun-
tana, jonka identiteetin kehittymisessä kaksikielisyydellä sekä moninaisella kulttuurilla on aina ollut 
keskeinen merkitys. 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen 

on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen si-

vistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omak-

sumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosi-

aalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, 

joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä 

samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.  

Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrki-

mystä toimia kestävästi.  

Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. 

Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. 

Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tule-

vaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia rat-

kaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkai-

suja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.  

Siuntion esi- ja perusopetuksessa painotetaan kunnan strategiassa määriteltyjä arvoja:  

• tasavertaisuus,  

• turvallisuus,  
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• vastuullisuus,  

• uudistuminen ja 

• kumppanuus. 
 
Kunnanvaltuusto on lisäksi määritellyt suvaitsevaisuuden kasvatus- ja opetustoiminnan arvoksi. 
 
Kulttuurinen moninaisuus ja oppilaan ainutlaatuisuus nähdään rikkautena. Kaikessa toiminnassa 
painotetaan kestävää elämäntapaa. 
 
Arviointi ja seuranta 
Oppilaat ja opetushenkilöstö seuraavat arvoperustan toteutumista koulun arjessa ja arvioivat sitä 
lukuvuoden toiminnan arvioinnin yhteydessä (PLO 21§). Arviointia ja seurantaa toteutetaan kehi-
tyskeskustelujen, arviointikeskustelujen ja jatkuvan itsearvioinnin kautta.  
 
Arvoperustan toteutumisen arviointi ja seuranta rakentuu laajalle ja toimivalle yhteistyölle ja vuo-
rovaikutukselle. Arvoperustan arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä hyödynnetään perusope-
tuksen laatukriteeristöä. 

 

2.3 Oppimiskäsitys      

  

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktii-

vinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä 

muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän raken-

tamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tie-

tojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. 

Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 

kehittämään omaa osaamista. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yh-

teisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tut-

kimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden 

tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa 

seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan 

ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös 

tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opit-

tavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi 

oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämi-

seen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. 

Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan 

oppimisen eri vaiheita.  Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asi-

oista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja 

taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.  

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset 

itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne 

ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana 
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saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myön-

teisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että 

kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 

 

Siuntiolainen esi- ja perusopetuksen oppilas on aktiivinen ja vuorovaikutteinen tiedon rakentaja, 
joka ymmärtää itsensä elinikäisenä oppijana. Toiminnassa hyödynnetään muualla opittuja tietoja ja 
taitoja. Oppilasta rohkaistaan kokeilemaan ja etsimään erilaisia ratkaisuja. Epäonnistumiset ja vir-
heet nähdään mahdollisuutena uusille oivalluksille.  
 

Oppimisessa on keskeistä oppimisen ilo!  
 

 
 

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutuksen arviointi ja seuranta 
Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan monipuolisesti hyödyn-
täen perusopetuksen laatukriteereitä. Oppilaat ja huoltajat osallistuvat arviointiin.  
 

2.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Arvokeskustelut luovat perustan sekä opetussuunnitelman laadinnalle, että yhteiselle opetus- ja kasva-

tustyölle. Paikallisesti päätetään, miten arvokeskustelut toteutetaan opetussuunnitelmaa laadittaessa ja 

muutoin säännöllisesti koulutyön aikana. Tällöin päätetään myös, miten luodaan edellytykset henkilöstön, 

oppilaiden ja huoltajien sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppanien osallistumiselle keskusteluun. 

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa: 
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- mitkä ovat perusopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä mahdollisesti täydentävät paikalliset 

näkökulmat tai painotukset ja miten ne ilmenevät (muilta osin arvoperustan ja oppimiskäsityksen kuvaa-

misessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan) 

- miten arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan.  

 

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuo-

sisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. 

 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET  

3.1 Perusopetuksen tehtävä 

 

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. 

Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppi-

velvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa op-

pilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtä-

vän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään inkluusioperi-

aatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perus-

opetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehi-

tyksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuu-

den osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, 

oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demo-

kraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kun-

nioittamiseen ja puolustamiseen.   

 

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmu-

kaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa.  Inhimillinen pääoma koostuu osaa-

misesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yh-

dessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on 

osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kan-

nustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä suku-

puolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakenta-

maan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

 

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön 

arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. 

Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita mennei-

syyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.  

 

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä 

koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä 

kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista.  Perusopetuksen globaalikasvatus 

luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoittei-

den suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja 
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opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutos-

voimana kansallisesti ja kansainvälisesti.  

Siuntion kunnan sivistyslautakunta on laatinut opetushallituksen Kunnallisen opetuksenjärjestäjän 
kehittämissuunnitelman (KuntaKesu) mukaisen strategian varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden 
kehittämiseksi. Siinä määritellään vuosittaiset kehittämiskohteet, jotka perustuvat  

• esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin ja sen pohjalta laadittuihin kun-
nallisiin linjauksiin,  

• valtakunnallisiin koulutuspoliittisiin linjauksiin ja 

• kunnan strategiaan. 
 
KuntaKesun keskeisenä tehtävänä on tukea kasvatus- ja opetustoimintaa lakisääteisten palveluiden 
tuottamisessa normien ja säädösten mukaisesti huomioiden paikalliset olosuhteet ja mahdollisuu-
det. Sivistyslautakunta määrittelee toiminnan kehittämiskohteet lukuvuosittain talousarvioesityk-
sen yhteydessä. Toiminnan arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen laatukriteeristöä. 
 
KuntaKesun mukaiset kehittämisalueet ovat: 

• Oppiminen 

• Henkilöstön osaaminen 

• Kestävä hyvinvointi 

• Johtaminen 
 
Kullekin kehittämisalueelle määritellään kehittämiskohteet ja niille 

• Toimenpiteet 

• Vastuut 

• Aikataulu 

• Arviointi. 

 

3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 

 

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään perusopetuslaissa sekä tarkemmin 

valtioneuvoston asetuksessa17. Tavoitteet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden kaikkien osa-aluei-

den laadintaa. Ne ohjaavat myös paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja koulutyötä.  

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen  

Valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää. Keskeisenä tavoit-

teena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Ope-

tuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. 

Asetuksen mukaan opetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskon-

nollisten, kuten kristillisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmär-

tämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaa-

mattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, ku-

ten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. 

 

Esi- ja perusopetuksessa painotetaan arjen hallintaa ja hyvien tapojen noudattamista kaikissa tilan-
teissa. 

                                                           
17 Perusopetuslaki 2 § ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 - 4 §  



24 
 

 

Tarpeelliset tiedot ja taidot  

 

Asetuksen 3§:n mukaan opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyk-

sen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja 

taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. Taitojen merkitys korostuu. Asetuksessa 

todetaan, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon. Siinä säädetään myös muulla kuin 

äidinkielellä annettavan opetuksen sekä erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjes-

telmään perustuvan opetuksen järjestämisestä ja tavoitteista.  

 

Oppilaille annetaan mahdollisuus ja heitä tuetaan oman erityisosaamisen ja / tai kiinnostuksen koh-
teen kehittämisessä. Opetus ja muu toiminta suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden oppilaiden yk-
silölliset lähtökohdat ja tarpeet. Myös lahjakkaiden oppilaiden tarpeet opetuksen eriyttämiseen ym-
märretään ja huomioidaan.                  

 

  Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

 

Asetuksen 4 § sisältää tavoitteita ja periaatteita, joiden mukaisesti opetus ja kasvatus sekä oppilashuolto 

tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 

parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Asetuksessa korostuu 

vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppimi-

nen opetustyön resurssina. Samoin korostuu kasvua ja oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toi-

mivan oppilashuollon merkitys.   

 

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta kokonaisuutena, 

joka rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Tiedonala-

kohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää osaamista. Tähän pohjautuen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet 

oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Tavoittei-

den toteutuminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. 

Siuntion esi- ja perusopetuksessa kaikki tilat ja sen lähiseutu ovat oppimisympäristöjä, joita hyödyn-
netään monipuolisesti arjen toiminnassa. Siuntion kunnan kirjasto on esiopetuksen ja koulujen käy-
tössä päivittäin. Oppilaat voivat hyödyntää sähköistä oppimisympäristöä ja monipuolista tieto- ja vies-
tintäteknologiaa oppimisen tukena.  
 
Siuntion perusopetuksen tuntijaossa vuosiluokille 1 – 7 on lisätty kullekin luokka-asteelle yksi vuosi-
viikkotunti eli Siuntio –tunti. Ne on ensisijaisesti tarkoitettu ilmiökeskeiseen opiskeluun yli oppiai-
nerajojen muodostettavina monialalaisia oppimiskokonaisuusia. Sivistyslautakunnan jaostot hyväksy-
vät koulujensa lukuvuosittaiset yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat, joissa määritellään esi- ja pe-
rusopetuksen lukuvuosittaiset yhteiset ja yksikkökohtaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ja 
laaja-alaisen oppimisen painotukset.          
 
Siuntion kulttuuri- ja liikuntapolku on kunnan suunnitelma, jossa yhdistyvät sekä oppiminen että kou-
lun ulkopuolinen toiminta. Se tukee oppilasta hahmottamaan Siuntiota ympäristön ja kulttuurin muo-
dostamana eheänä kokonaisuutena, joka tarjoaa edellytykset hyvälle elämälle.                          

 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
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Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa 

kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä ta-

valla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja 

asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman 

muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuu-

dessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

 

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine ra-

kentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehit-

tymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että erityisesti se, miten työsken-

nellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimi-

sen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.  

 

Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden merkitys. Ko-

konaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtä-

vän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää de-

mokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tär-

keätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdol-

lisuutensa sekä arvostamaan itseään.  

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksittain. 

Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä.  

Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen.  

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

  

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimi-

selle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuo-

rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään havaintoja ja 

hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. Oppilaita ohjataan 

huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivi-

sesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mah-

dollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. 

 

Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoi-

mia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä olemiseen. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkaste-

lemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä innostetaan etsimään vastauk-

sia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan.  Heitä roh-

kaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun muodostaman oppivan yhteisön jäseninä op-

pilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkai-

suun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tu-

lee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkai-

sujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia 

ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, 
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pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edis-

tävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systee-

miseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.   

 

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Op-

pimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan 

tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja 

muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedolli-

nen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.  

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti 

moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttä-

vät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen 

taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.  

 

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvosta-

miseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat op-

pivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kult-

tuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.  Heitä kannustetaan pohtimaan oman taus-

tansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moni-

naisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kult-

tuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria 

sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja 

koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä 

ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä 

sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja 

kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja 

huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.   

 

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toi-

mimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita 

eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuk-

sien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita ih-

misryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä teh-

den. 

  

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. 

He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. 

Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään 

että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kieli-

taidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmai-

sua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy 

myös monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan 
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omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Kou-

lutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toi-

minnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.  

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
 

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuu-

desta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä 

oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perus-

opetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. 

 

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hy-

vinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.  Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, har-

joittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. 

Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä edistä-

vien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan niihin liittyvää tietoa. He 

saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja so-

siaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkey-

den. He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat 

tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös lii-

kenteessä. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. 

Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyt-

tään ja henkilökohtaisia rajojaan. 

 

Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla 

ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkas-

tellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannus-

ten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohdi-

taan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

  

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimi-

seen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriitti-

seen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannus-

tetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat 

kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.  

 

Monilukutaito (L4) 

 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, 

jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakenta-

maan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tar-

koitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestel-

mien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi 

kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.  

 

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuu-

rista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja 
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arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilu-

kutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja 

pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, 

joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että 

monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä. 

 

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja 

esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää 

pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tar-

joaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitse-

vat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynne-

tään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtä-

minen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tul-

kintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia si-

sältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.   

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana mo-

nilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppi-

lailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätek-

nologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja mo-

nialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.  

 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtä-

mään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittä-

mään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- 

ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.  3) Oppilaita opetetaan käyttämään 

tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat 

saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla 

näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien 

työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltami-

sen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia 

ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  

 

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan nii-

den merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä poh-

ditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä 

taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioi-

maan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perus-

opetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hah-

mottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. 

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  
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Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumi-

sen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusope-

tuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelä-

mää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyy-

den merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä 

toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kan-

nalta.  

 

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Pe-

rusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä 

koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista 

käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä 

työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilais-

ten projektien kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.  

 

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjes-

telmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä 

osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, 

asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoitte-

levat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olo-

suhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja 

kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä.  Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun-

saattamisessa sekä työn ja sen tulosten arvostamiseen.  

 

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa 

joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoeh-

toja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opin-

tovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimal-

lien vaikutukset tiedostaen.   

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumi-

sen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittele-

malla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppi-

laiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. 

Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.  

 

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 

kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa 

mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnit-

teluun, toteuttamiseen ja arviointiin.  He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistu-

mis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ym-



30 
 

päristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioi-

maan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vai-

kuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimus-

ten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppi-

vat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilai-

suuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä 

tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.  

 

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä 

sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen 

ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat val-

miuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muut-

tamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.  

 

Laaja-alainen osaaminen kytkeytyy kaikkien oppiaineiden opiskeluun. Siuntion perusopetuksen ope-
tussuunnitelmassa on jokaisen oppiaineen yhteydessä kuvattu, kuinka laaja-alaisen osaamisen tavoit-
teet liittyvät kyseiseen aineeseen. Tavoitteet otetaan myös huomioon suunniteltaessa monialaisia op-
pimiskokonaisuuksia. 
 
Vaikka laaja-alainen osaaminen nähdään kokonaisuutena, opetuksessa ja toiminnassa voidaan pai-
nottaa jotakin tai joitakin osa-alueita lukuvuosittain. Tavoitteiden painottaminen voi koskea koko yk-
sikön toimintaa tai tiettyjä vuosiluokkia tai oppiaineita tai se voi  
liittyä esimerkiksi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Toiminnasta laaditaan kuvaus koulun luku-
vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. 
 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan monipuolisesti lukuvuosit-
tain yksiköisen toimintakertomuksissa. Arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen laatukriteeristöä. 

 

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa keskustellaan, mitä perusopetuksen tehtävä sekä valtioneu-

voston asetuksessa määritellyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet merkitsevät paikal-

lisesti. Pohditaan myös, mitä opetukselle ja kasvatukselle asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden sekä 

niistä johdettujen laaja-alaisen osaamisen ja oppiainekohtaisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää 

opetuksen järjestämiseltä, johtamiselta ja koulutyöltä.  

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa: 

 

- mitkä ovat paikalliset, perusopetuksen tehtävää mahdollisesti täydentävät ja käytännön toteutta-

mista ilmentävät näkökohdat (muilta osin tehtäväkuvauksessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä 

voidaan käyttää sellaisenaan; tehtävää voidaan konkretisoida ja toteuttaa myös opetussuunnitelmaa täyden-

tävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman tai kulttuurikasvatussuunnitelman 

avulla, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan) 

- mitkä ovat opetussuunnitelman perusteissa määritellyn laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikal-

liset painotukset ja miten painottuminen ilmenee (muilta osin laaja-alaisen osaamisen kuvaamisessa 

opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan) 
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- mitkä ovat ne järjestelyt ja toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteu-

tumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista seurataan (laaja-alaisen osaamisen tarkemmat 

tavoitteet määritellään vuosiluokkakokonaisuuksittain, katso luvut 13 - 15). 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 

 
4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 

 

Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Pe-

rusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodosta-

miin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen 

jatkumon. Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn pitkäjänteisyyttä. Opetuksen järjestäjä huoleh-

tii yhteistyöstä ja opetuksen yhtenäisyydestä riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai 

perusopetuksen eri luokka-asteet hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään 

mahdollisuuksien mukaan myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa. 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Se vaikuttaa 

aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun18. Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kult-

tuurisesti muotoutuva tapa toimia. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa. Se on kokonaisuus, 

joka rakentuu: 

 

- työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta  

- johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista 

- yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä 

- pedagogiikasta ja ammatillisuudesta 

- vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä. 

 

Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri vaikut-

taa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Aikuisten tapa 

toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Esimerkiksi vuoro-

vaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutus-

ten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakult-

tuurin kehittämistä. 

Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt raken-

netaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Toimintakulttuurin tulee tukea tavoit-

teisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Toi-

mintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia 

yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.  

 

Siuntion esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuria kehitetään yhtenä kokonaisuutena yli kielirajojen. 
Tavoitteena on taata oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä, oppia ja onnistua yhdessä 
muiden kanssa riippumatta siitä, opiskeleeko hän suomen tai ruotsin kielellä. Yksiköt voivat kehittää 
omaa toimintaa myös itsenäisesti huomioiden yhteiset linjaukset ja ohjeistukset. Esi- ja perusopetusta 
ohjataan ja kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen.       
 

                                                           
18 Perusopetuksen laatukriteerit, opetus- ja kulttuuriministeriö 2012: 29 
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Opettajat kehittävät opettajuuttaan ja työtapojaan kouluttautumalla ja verkostoitumalla. Eri opetta-
jaryhmien yhteistyötä kehitetään. Yhteistoiminnan ja jakamisen kulttuuria vahvistetaan. Lastentar-
hanopettajien, luokanopettajien ja aineopettajien yhteissuunnitteluun ja pedagogiseen yhteistyöhön 
osoitetaan tarvittavat rakenteet ja aika. 
 
Kaikessa toiminnassa huomioidaan eri ikäisten oppilaiden osallisuus ja edellytykset vaikuttaa. 
 
Huoltajia osallistetaan koulun toiminnan tukemiseen ja kannustetaan rakentavaan kodin ja koulun 
väliseen yhteistyöhön. Huoltajien osaaminen huomioidaan mm. erilaisten teemapäivien, projektien 
ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. 
 
Siuntion esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat laaditaan lautakunnan linjauksen mukaisesti jat-
kumona, joka muodostaa eheän kasvun ja oppimisen polun varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta 
perusopetuksen loppuun. Perusopetus tekee yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa. 
Nivelvaiheet kuvataan esiopetuksen opetussuunnitelmassa ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
vuosiluokkakohtaisissa osioissa.  
 
Esiopetus ja koulu kuvaavat lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan, miten yhteistyö toteute-
taan 

• Esiopetuksen, 

• Eri luokka-asteiden, 

• Seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten sekä 

• Mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Toimintakulttuurin kehittämisessä hyödynnetään perusopetuksen laatukriteeristöä.    

 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

 

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja 

toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen 

järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toi-

mintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, 

osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten 

tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppa-

neiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.  

Siuntion esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat laaditaan lautakunnan linjauksen mukaisesti jat-
kumona, joka muodostaa eheän kasvun ja oppimisen polun varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta 
perusopetuksen loppuun. Siirtymävaiheet kuvataan esiopetuksen opetussuunnitelmassa ja perusope-
tuksen opetussuunnitelman vuosiluokkakohtaisissa osioissa.  
 

 

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dia-

login avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden poh-

dinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista.  Sitä tukee ko-

deilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioin-

neista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys ko-

rostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen.  
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Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tutki-

miseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jä-

sentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytä-

mistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen it-

sestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysi-

sen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan työ-

hön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.  

Oppivan yhteisön rakenteet perustuvat jaetun johtajuuden periaatteelle. Siuntion peruskouluissa on 
opetushenkilöstöstä kootut johtoryhmät, jotka koordinoivat ja ohjaavat koulun kehittämistyötä oppi-
vana organisaationa. Opetushenkilöstö suunnittelee opetuksen järjestämiseen ja koulun kehittämi-
seen liittyviä malleja säännöllisesti kokoontuvissa koulukohtaisesti muodostetuissa tiimeissä, joiden 
keskeisenä tehtävänä on mm.  

• varmistaa opetushenkilöstön osallisuus koulun toiminnassa,  

• kehittää koulun toimintakulttuuria,  

• tukea opetushenkilöstöä pedagogisessa kehittämisessä ja  

• tukea yhteisöllistä toimintaa ja osaamisen jakamista. 

 

Hyvinvointi ja turvallinen arki  

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten edelly-

tyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. 

Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. 

Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen 

hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilas-

huolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.   

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa 

sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaa-

mista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Kou-

lutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukai-

suuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet 

sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.    

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hy-

vinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuu-

den ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnus-

omaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.  

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyri-

tään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työsken-

telyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoi-

den kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan 

kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edis-

tää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta 

ja monikanavaisuutta.  
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikal-

linen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö 

arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, 

kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri 

vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioi-

tusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on 

perusoikeus. Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan ra-

kentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä. 

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on mo-

nikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. Kieli-

tietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään 

kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentu-

misessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä 

ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. 

Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen ai-

kuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. 

Kaikessa opetuksessa ja muussa toiminnassa kiinnitetään huomiota hyvään kielenkäyttöön. 

 

Osallisuus ja demokraattinen toiminta  

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava 

ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.  

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja ar-

viointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannus-

taa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Op-

pilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot ku-

ten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentä-

vät sitä. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hal-

linnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yh-

teiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa li-

säävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. 

 
Siuntion esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurissa painotetaan oppilaiden osallisuutta. Lähtökohta 
on, että oppilailla on oikeus ja todelliset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa arjen toimintaan ja sen 
kehittämiseen. Koulujen oppilaskunnat toimivat oppilaiden edustajina silloin, kun kyseessä on oppi-
laiden virallinen kuuleminen. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, joka kootaan lukuvuosittain. Oppilas-
kunta on mukana koulun toiminnan suunnittelussa.   
 
Oppilailla on mahdollisuus toimintakulttuurin kehittämiseen mm.     

• tukioppilastoiminnan  

• kummioppilastoiminnan,   

• luokkatoimikuntien   
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• KiVa-koulutoiminnan  

• ja koulukohtaisten vastuutehtävien hoitamisen kautta.   
 
Oppilaat osallistuvat toiminnan arviointiin, jonka tarkoituksena on tukea toiminnan kehittämistä ja 
kouluviihtyvyyttä.   
  
Huoltajilla on mahdollisuus osallistua toimintakulttuurin kehittämiseen mm. koti- ja kouluyhdistysten, 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä luokkatoimikuntien toiminnan kautta. Huoltajat voivat 
osallistua koulun toiminnan arviointiin osana esi- ja perusopetuksen laatuarviointia. Opetuksessa hyö-
dynnetään huoltajien osaamista mm. erilaisten teemapäivien, projektien, monialaisten oppimiskoko-
naisuuksien ja leirikoulujen valmistelussa ja toteuttamisessa.   
 
Siuntiossa esiopetus ja koulut toimivat avoimessa yhteistyössä keskenään. Lisäksi koulut tekevät yh-
teistyötä muiden kuntien koulujen ja eri asteita edustavien oppilaitosten kanssa. Kunnan omat toi-
minnot (nuorisotoimi, liikuntatoimi, perusturva, tekninen osasto jne.) sekä kuntalaisten eri järjestöt 
(liikunta- ja urheiluseurat, kotiseutumuseo, kulttuuriyhdistykset jne.) tarjoavat esiopetukselle ja kou-
luille mahdollisuuden oppimista ja hyvinvointia tukevaan yhteistyöhön. Oppilaille tarjotaan myös 
mahdollisuuksien mukaan kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä.   
 
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävät   

• Esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston yhteistyösuunnitelma  

• Siuntion kunnan Kulttuuri- ja liikuntapolku   
  
Yksiköt kirjaavat toimintasuunnitelmiinsa   

• keskeisimmät yhteistyötahot ja yhteistyömuodot  

• yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet esiopetuksen, eri luokka-asteiden ja 
mahdollisuuksien mukaan seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten sekä muiden yhteistyö-
kumppanien kanssa.   

  
Yksiköt arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista toimintasuunnitelmien 
arvioinnin yhteydessä.   

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdel-

luiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä19. Samanarvoisuus ei merkitse 

samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdolli-

suuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. 

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Op-

piva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identi-

teetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.  Yhteisö rohkaisee oppilaita 

tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitou-

tumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetus-

materiaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle. 

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen 

                                                           
19 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 
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Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Ar-

jen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, 

energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kes-

täviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille 

annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja to-

teuttamassa kestävää arkea. 

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivis-

tykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvis-

taa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita 

kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja 

kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

Siuntion kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteena on ohjata kunnan toimintaa ilmastoystävällisempään 
suuntaan ja selvittää toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisää-
miseksi. Ohjelmassa on pyritty tunnistamaan toimenpiteet, joilla kunnan energiankäyttöä voidaan te-
hostaa, materiaalitehokuutta parantaa ja vähäpäästöistä liikkumista edistää. Ohjelma on suunniteltu 
vuoteen 2020. 
 
Siuntion kunnan sivistysosasto on laatinut kestävän kehityksen suunnitelman, joka ohjaa muun mu-
assa koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen toimintaa osana kunnan ilmasto-ohjelmaa. Sen mu-
kaan jokaisessa yksikössä toimii oma kestävän kehityksen ryhmä, jossa ovat edustettuna niin lapset, 
nuoret kuin aikuiset. Ryhmien tehtävänä on valita kartoitusten perusteella kehityskohteet ja laatia 
toimintasuunnitelma koko yksikölle. 
 
Siuntion esi- ja perusopetus noudattaa Vihreä Lippu –ohjelman periaatteita, joita ovat 

• osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa 
ja tulosten arvioinnissa 

• ympäristökuormituksen vähentäminen 

• jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys 

• yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa 

• kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea. Kestävän kehityksen osa-alueet ovat 
ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 

 

 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 

 

 Oppimisympäristöt 

 

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu 

ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opis-

kelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovai-

kutusta20.  Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppi-

misympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös 

mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

 

                                                           
20 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 § 
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Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti 

monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityis-

tarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkaste-

luun ja tutkimiseen eri näkökulmista.  Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan 

huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.  

 

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huo-

mioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, 

sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja väli-

neineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. 

Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne an-

tavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden 

opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokes-

kukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. 

 

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahviste-

taan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtai-

sia oppimispolkuja.  Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen media-

kulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja 

tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa 

sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintätek-

nologian käyttöön.  

 

Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppi-

laita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppi-

misympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet21. Näin voidaan eh-

käistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt 

voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.  

 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonais-

valtainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä22. Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toi-

mintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat 

oppimista.   

 

Siuntion esi- ja perusopetuksessa hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti omien tilojen lisäksi 
ulkopuolisia oppimisympäristöjä (esim. kunnan kirjasto, ulkoilu- ja liikunta-alueet, kulttuurikohteet). 
Sähköinen oppimisympäristö antaa mahdollisuuden virtuaalisten oppimisympäristöjen ja niihin liitty-
vien sähköisten oppimateriaalien hyödyntämisen opetuksessa ja oppimisessa. 
 
Yksiköt täsmentävät lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan oman toimintakulttuurinsa ja oppi-
misympäristöjen  

• kehittämisen tavoitteet,  

• toimintaperiaatteet sekä  

• yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. 

                                                           
21 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 §  
22 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 4 § 
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        Työtavat 

 

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden 

tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän 

ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistilanteisiin 

soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuu-

den osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittu-

neiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 

 

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille 

ominaista luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkumi-

nen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös 

työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Draamatoiminta sekä muut 

taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luo-

viksi ihmisiksi.  Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa 

vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa.  Työtapojen valinnalla voidaan tukea myös 

yhteisöllistä oppimista, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa 

sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.  

 

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen 

kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden tietorakenteiden 

muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat tiedon hankkimisen, kä-

sittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Tut-

kiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät 

käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.  

 

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on 

kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn ryt-

miä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja 

mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Työtapojen 

valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tue-

taan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäis-

tään tuen tarpeen syntymistä.  

 

Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Opetuksen eheyttämistä käsitellään seuraa-

vassa alaluvussa 4.4.  

Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdolli-

suuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon omatoimiseen, vuo-

rovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat.  Työtapojen va-

linnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.  

Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työ-

tapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaiten silloin, 

kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja 
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auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoittei-

den ja arviointiperusteiden pohdinta sitouttaa tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.  

 

Siuntion esi- ja perusopetuksessa oppilas voi käyttää työskentelyssä omia tietoteknisiä laitteita yh-
dessä sovituin periaattein ja noudattaen koulujen yhteisiä järjestyssääntöjä.  
 
Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset lähtökohdat ja kyky oppia. Opetuksen eriyttämisessä 
huomioidaan erilaisten oppijoiden henkilökohtaiset tarpeet ja erityisosaamiset. Monipuolisten työta-
pojen avulla tuetaan oppilaan yksilöllistä etenemistä opinnoissa.  
 
Yksiköt täsmentävät lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan työtapojen 

• kehittämisen tavoitteet, 

• toimintaperiaatteet sekä 

• yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. 

 

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

 

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.  

Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäis-

ten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja 

sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuk-

sien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan 

tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat 

näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan 

ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen. 

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähes-

tymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todel-

lisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden 

tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm: 

- rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikai-

sesti 

- jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi 

- toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 

opintokäyntejä ja leirikouluja 

- suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osal-

listuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja  

- muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia  

- kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa. 

 

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiin-

nostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisäl-

tyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimiskokonaisuuk-

sien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmen-

netään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.  Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi 

siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, 

monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voi-

daan päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.  
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 

erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikalli-

sesti ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.  

 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voi-

mavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteis-

kunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen 

merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitte-

luun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden 

kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on: 

 

- vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, si-

sältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa  

- nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsitte-

lyyn ja edistämiseen  

- lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden 

eri aikuisten kanssa 

- tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön 

- antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovai-

kutus- ja kielenkäyttötilanteisiin  

- vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mu-

kaista toimijuutta 

- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.  

 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähesty-

mistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiai-

neet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edel-

lyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, 

oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden 

opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.  

 

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama 

osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.  
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Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on laadittu yhtenäisen toimintakult-
tuurin periaatteita noudattaen. Opetuksen yhtenäisyyttä toteutetaan opetushenkilöstön, muun 
henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa. Esi- ja perusopetuksen välinen yh-
teistyö huomioidaan opetuksen ja muun toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetuksen 
sisältöjä tarkastellaan eri tiedonalojen näkökulmista. Oppisisältöjen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa korostetaan ihmisen eheyttä, aitoa vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä.  
  
Toiminnassa huolehditaan myös siitä, että vuosiluokkakokonaisuuksien ja eri vuosiluokkien väli-
nen tavoitteellinen yhteistyö toteutuu käytännössä. Opetuksen eheyttämistavat voivat vaihdella 
oppilaiden ikäkauden mukaisesti.  
  
Opetuksen eheyttämisen lähtökohtana voi olla esimerkiksi jokin laaja-alaisen osaamisen tavoite 
tai esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuriin liittyvä periaate, jota kehitetään siihen soveltuvien 
oppisisältöjen puitteissa. Eheyttämistä voidaan toteuttaa esimerkiksi: 

• rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa sa-
manaikaisesti 

• jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asia peräkkäin opiskeltavaksi 

• toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja (teemapäiviä, tapahtumia, kampanjoita, opinto-
käyntejä ja leirikouluja) 

• suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttami-
seen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä em. eheyttämistapoja 

• muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia (esim. Siuntio-tunnit) 

• kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä 

• valinnaisaineissa 

• monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa (Siuntio-tunnit). 
 
Esi- ja perusopetus on aktiivisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kunnan ja lähialueiden mui-
den toimijoiden kanssa. 
 
 
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet  
Siuntion perusopetuksessa painotetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka tarjoavat hyvän 
mahdollisuuden opetuksen ja oppimisen eheyttämiseen. Koulutyötä ja opetusharjoittelua suunni-
teltaessa huolehditaan siitä, että monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät toimintakulttuurin 
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yhtenäisyyttä, ilmentävät perusopetuksen perusteissa kuvattuja arvoja ja oppimiskäsitystä sekä nii-
hin perustuvaa koulun toiminta-ajatusta sekä kehittävät pedagogisesti laaja-alaista osaamista. Op-
pilaalla on oikeus opiskella lukuvuosittain vähintään kahta monialaista oppimiskokonaisuutta. 
  
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutus pohjautuu seuraaviin periaatteisiin: 

• oppilaan osallisuuden tunne vahvistuu, ja hän on aidosti mukana merkityksellisiksi ja kiin-
nostaviksi kokemiensa asioiden suunnittelussa 

• oppilas kokeilee erilaisia opiskelutapoja 

• oppilas harjoittelee eri tieteen- ja taiteenalojen yhteyksien tunnistamista 

• oppilas keskittyy pitkäjänteisesti omaan aiheeseensa  

• oppilaan työskentelyssä mahdollistuu aito tutkimuksellinen ote  

• oppilas saa mahdollisuuden arvioida oppimiskokonaisuuden aikaista oppimisprosessia 

• oppilaat ja opettajat rakentavat monialaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka puolestaan 
edistää laajalaisen osaamisen kehittymistä. 

 
Vuosiluokille 1-7 on tuntijaossa lisätty yksi vuosiviikkotunti Siuntio-tunti erityisesti monialaisten op-
pimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Sen lisäksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan 
kaikkien vuosiluokkien opetuksessa esimerkiksi oppiaineiden yhteisprojekteina tai luokka- ja ikä-
kausirajat ylittävänä työskentelynä. Oppimiskokonaisuudet voidaan kytkeä myös yksikön tai esi- ja 
perusopetuksen yhteiseen lukuvuositeemaan. 
 
Oppilaat ja opettajat määrittelevät yhdessä kunkin oppimiskokonaisuuden tarkemmat tavoitteet, 
sisällöt ja toteutustavat. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia käsitellään oppilaiden kokemusmaail-
maan kuuluvina ja sitä avartavina asioina toiminnallisesti ja riittävän pitkäkestoisesti. Niiden toteut-
tamisessa voidaan tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
 
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa huomioidaan 

• toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

• ilmiöpohjainen oppiminen ja 

• laaja-alainen osaaminen. 
  
Oppimiskokonaisuuksien toteutumista seurataan ja arvioidaan käyttämällä tilanteeseen soveltuvia 
monipuolisia arviointitapoja. Kokonaisuuksien toteutumista arvioivat kaikki osallistujat ja mahdolli-
suuksien mukaan myös huoltajat. Oppilaan työskentely ja osaaminen huomioidaan niissä oppiai-
neissa, joihin kulloinenkin monialainen oppimiskokonaisuus nivoutuu. Toiminnan suunnittelussa ja 
arvioinnissa voidaan hyödyntää seuraavia kriteereitä: 

• Onko oppilaan osallisuus vahvistunut? 

• Onko oppilaalla ollut mahdollisuus olla mukana tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapo-
jen suunnittelussa? 

• Ovatko oppilaat saaneet tuoda esiin merkitykselliseksi kokemiaan kysymyksiä sekä käsitel-
leet ja edistäneet niitä? 

• Ovatko oppilaat opiskelleet erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä? 

• Ovatko oppilaat saaneet työskennellä useiden eri aikuisten kanssa? 
 
Koulu täsmentää lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan monialaisten oppimiskokonaisuuk-
sien sekä mahdollisen muun eheyttämisen  

• suunnittelu,  

• tavoitteiden ja sisältöjen määrittely,  

• toteuttaminen,  

• seuranta ja arviointiyhteistyö. 
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Koulukohtaisesti määritellään eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa 
koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkennetaan oppimiskoko-
naisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet.  
 
Toimintasuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista 
tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  
 
Siuntio-tunnit 
 
Tehtävä 
Siuntio-tunnit vahvistavat oppilaan omaa identiteettiä lähiympäristössään, omaan kotiseutuun ja 
siellä esiintyviin ajankohtaisiin ilmiöihin. Siuntio-tunneilla tuetaan monialaisten oppimiskokonai-
suuksien toteuttamista. Tavoitteena on, että oppilas hahmottaa menneisyyden, nykyisyyden ja tu-
levaisuuden jatkumoina, jossa jokainen voi olla aktiivinen toimija. Työskentelyssä huomioidaan kes-
tävän kehityksen periaatteet. Opetus järjestetään huomioiden Siuntion mahdollisuudet.  
 
Ilmiöitä tutkitaan monipuolisesti eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Oppiaineiden sisällöt ja tavoit-
teet ohjaavat monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jossa tarkastellaan esiintyviä ilmiöitä monipuoli-
sesti eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Siuntio-tuntien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat tar-
kennetaan toimintasuunnitelmassa. Teemat vuosiluokkaistetaan tarvittaessa koulukohtaisesti. Op-
pimiskokonaisuudet suunnitellaan toteutettavaksi yhden tai useamman vuosiluokan kokonaisuu-
tena. Siuntio-tunnit huomioidaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen sekä koulujen välisessä yhteis-
työssä. Tuntien tapa sekä kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. 
Opetuksen suunnittelussa huomioidaan, että monialaiset Siuntio-tunnit muodostavat oppilaille 
eheän kokonaisuuden.  
 
Tavoitteet 
Suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä oppilaiden ja opetushenkilöstön kanssa. Tunnit mah-
dollistavat koulun ulkopuolisen oppimisen, hyödyntäen yhteistyötä eri tahojen kanssa.  

 

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelma-

työtä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat 

ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimi-

joiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toi-

mintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.  

 

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa:  

- miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaat-

teiden toteutumista; mitkä ovat mahdolliset paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät käytän-

nössä (toimintakulttuurin periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyt-

tää sellaisenaan) 

- mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset 

tavoitteet ja erityiskysymykset (muilta osin oppimisympäristöjen ja työtapojen kuvaamisessa opetussuun-

nitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)  

- miten opetuksen eheyttämistä käytännössä toteutetaan 

- miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan 

o toteuttamista ohjaavat paikalliset tavoitteet (yleiskuvauksen osalta opetussuunnitelman perus-

teiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan) 
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o toteuttamista ohjaavat periaatteet ja toteuttamistavat (päätetäänkö esimerkiksi oppimiskoko-

naisuuksien teemoista yhteisessä paikallisessa opetussuunnitelmassa ja tarkemmista tavoitteista ja 

sisällöistä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa vai miten menetel-

lään; miten turvataan, että jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimis-

kokonaisuus lukuvuodessa; miten ohjeistetaan oppimiskokonaisuuksien laajuus, miten sovitaan kul-

loinkin mukana olevista oppiaineista; miten oppilaiden osallistuminen suunnitteluun järjestetään jne.)  

o tavoitteet ja sisällöt (määrittely joko opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen 

järjestäjän päätöksen mukaan) 

o arviointikäytännöt (miten huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot 

ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden 

arvioinnissa) 

o toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen.  

 

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä op-

pimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön 

ja muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskoko-

naisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, to-

teuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä 

määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat 

oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan ar-

vioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuo-

sisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.  

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia 

yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN  

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 

 
Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Järjestä-
misen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen 
tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppi-
miselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistä-
vät myös kestävää elämäntapaa. Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turval-
lisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä 
riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vah-
vuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista. 

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen 
oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaan oikeudet 
toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön 
vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhtei-
sössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kas-
vun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on 
vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogi-
silla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. 
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Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistämi-
nen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen 
tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden 
oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovai-
kutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon hen-
kilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee sään-
nöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun 
aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja 
työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki vel-
voittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään 
asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaa-

ranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 23Vapautus 
opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yh-
dessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. 

Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään. 

Hyvän ja turvallisen koulupäivän tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista. Jokai-
nen koulun aikuinen osallistuu oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Koulujen yhteiset järjestyssään-
nöt ohjaavat ja tukevat koulun arkea. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta ja helpottaa oppilaiden yksilölli-
sistä huomioimista ja varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmatilanteisiin yhdessä huoltajien 
kanssa.  
 
Kiinteä yhteistyö kotien, koulujen, esiopetuksen ja muiden toimijoiden kanssa tukee hyvän ja turval-
lisen koulun toimintaa. Oppilashuollon palveluntarjoajat yhdessä koulun henkilökunnan kanssa huo-
lehtivat ja edistävät oppilaiden hyvinvointia. Oppilashuoltotyön ohjausryhmä ja yksikkökohtaiset yh-
teisölliset oppilashuoltoryhmät suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhteisöllisen oppilashuollon ja 
kouluyhteisön hyvinvoinnin toteutumista sekä kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.  
 
Erilaisia uhka- ja vaaratilanteita varten jokaiseen yksikköön on laadittu vuosittain päivitettävät pelas-
tus- ja kriisisuunnitelmat. Poistumis- ja suojatumisharjoituksia järjestetään vähintään kerran lukuvuo-
dessa.  
 
Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tukee oppilaan hyvinvointia ja turvallisen koulupäi-
vän toteutumista. Suunnitelman avulla pyritään tunnistamaan syrjinnän muotoja ja löytämään keinoja 
puuttua niihin. Lähtökohtana on oppilaiden kokemusten ja näkemysten kuuleminen. Konkreettiset 
toimenpiteet ja kehittämiskohteet tasa-arvon edistämiseksi valitaan näiden havaintojen perusteella. 
Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan säännöllisin väliajoin.  
 
Siuntion kunnan peruskouluilla on oppilaista muodostuvat koulukohtaiset oppilaskunnat ja niitä edus-
tavat hallitukset. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdolli-
suuksia ja osallistumista yhteistyössä koulun johdon, opettajien ja muun henkilökunnan tuella.  
 
Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä sekä huolehtia siitä, että 
jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Avoin 
ja tasavertainen kasvatuskumppanuus tukee oppilaan hyvinvointia ja edistää oppimista.  
 
Siuntion esi- ja perusopetuksessa käytetään oppilaiden, huoltajien ja koulun väliseen yhteydenpitoon 
Wilma-järjestelmää. Kodin ja koulun yhteistyötä järjestetään yhteisö-, luokka- ja yksilötasolla.  
 
Huoltajia kannustetaan osallistumaan Koti- ja koulu –yhdistysten toimintaan. Huoltajille annetaan 
mahdollisuuksia osallistua koulun toimintaan esimerkiksi järjestämällä kodin ja koulun yhteisiä tapah-
tumapäiviä, avointen ovien tilaisuuksia ja koulun juhlia.  

                                                           
23 Perusopetuslaki 35 § 2 mom. (163/2022) 
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Yhteistyömuotoja täsmennetään yksikkökohtaisissa toimintasuunnitelmissa ja niistä tiedotetaan eri-
laisissa tiedotteissa. Toimintaa arvioidaan hyödyntäen perusopetuksen laatukriteeristöä. 

 

5.2 Yhteistyö  

 

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja laa-

dun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tuke-

miseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden sekä kou-

luyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan 

yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaiden osallisuus  

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huoleh-

ditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa ope-

tusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.  

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa 

vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. 

Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suun-

nitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja sii-

hen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun24. Oppilaat ovat myös mukana 

arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.  

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja 

sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistu-

mista.25 Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin 

asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tar-

joavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.  

Oppilaiden osallisuus ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevissa asioissa ja arjen toimin-
nassa on keskeisessä asemassa Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksessa. Osallisuus huomioidaan 
sekä opetuksessa että kaikessa muussa koulun toiminnassa. 
 
Oppilaskunnat laativat lukuvuosittain toimintasuunnitelman osana koulun toimintasuunnitelmaa. 
Siinä määritellään  

• oppilaskunnan hallituksen kokoonpano, 

• oppilaskunnan ohjaajat, 

• toiminnan keskeiset lukuvuosittaiset tavoitteet, 

• oppilaskunnan järjestämät tapahtumat ja 

• oman toiminnan arviointi. 
 
Oppilaskunnan oman toiminnan arviointi liitetään osaksi koulun lukuvuosittaista toimintakertomusta. 

 

                                                           
24 Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013) 
25 Perusopetuslaki 47 a § 2 mom. (1267/2013) 
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Kodin ja koulun yhteistyö  

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa26. Yhteistyöllä tuetaan kas-

vatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa 

mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huolta-

jien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa kou-

lun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön 

hyvinvointia ja turvallisuutta.  

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että op-

pivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi suorittaa joko siten, 

että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.27 

Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jä-

senenä.  

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön läh-

tökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.  Yhteistyössä ote-

taan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan 

koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin 

monipuolista viestintää. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.  

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun 

edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista28. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan opetuksen jär-

jestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäris-

töistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun 

liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehi-

tystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan 

tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulu-

polun nivelvaiheissa sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilö-

kohtaisten ja ryhmätapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatus-

työn tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden 

kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja koulun yhteistyössä edis-

tetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. 

Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opet-

tajien ja koulun työlle.  

Lähtökohtana kodin ja koulun yhteistyölle on oppilaan tarpeisiin vastaaminen, huolenpito, oikeuden-
mukaisuus ja vastuu. Tavoitteena on tukea jokaisen lapsen ja nuoren tervettä kasvua, kehitystä ja 
oppimista. 
 
Vanhemmilla on oikeus tulla kuulluksi lasta koskevissa asioissa. Siuntion esi- ja perusopetuksessa nou-
datetaan kasvatuskumppanuusperiaatetta. Sillä tarkoitetaan vanhempien ja koulun henkilöstön tie-

                                                           
26 Perusopetuslaki 3 § 3 mom. 
27 Perusopetuslaki 26 § 1 mom. (477/2003) 
28 Perusopetuslaki 26 § 2 mom. (477/2003) 
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toista sitoutumista sopimaan yhdessä lapsen / nuoren kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tavoit-
teista sekä toimimaan niiden mukaisesti. Kasvatuskumppanuudessa koulun henkilöstöllä on vastuu 
luottamuksellisen ja kunnioittavan yhteistyön luomisesta ja ylläpitämisestä. 
 
Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. 
Yhteistyön tavoitteena on molempiin suuntiin tapahtuva välitön yhteydenpito. Perusperiaatteina ovat 
avoimuus, rehellisyys, luottamuksellisuus ja toisen kunnioittaminen. 
 
Yhteisötasolla: 

• Tiedotusasiat lukuvuoden alussa jaettavalla tiedotteella ja erillisillä tiedotteilla lukuvuoden 
aikana 

• Koulun tai koulun yhteistyötahon järjestämät vanhempainillat, jotka voivat olla luokan omia 
tai rinnakkaisluokkien yhteisiä tai koko koulun yhteisiä.  

• Erilaiset juhlat ja tapahtumat 
Yksilötasolla: 

• Tiedotusasiat puhelimitse, Wilman, kirjeen tai sähköpostin välityksellä 

• Arviointi- / kolmikantakeskustelut  

• Tarvittaessa järjestettävät erilliset oppilaan oppimiseen ja / tai hyvinvointiin liittyvät huolta-
jatapaamiset 

• Kolmiportaisen tuen eri vaiheissa oppilaan asioita käsitellään yhdessä huoltajan kanssa (pe-
dagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys, HOJKS). 

 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja molemmin puoliseen luot-
tamukseen. Kodin- ja koulun välisessä yhteistyössä ensisijainen tavoite on luoda yhteisymmärrys kou-
lun ja huoltajien kesken oppilasta koskevissa asioissa. Koulu arvioi yhteistyön sujumista yhdessä huol-
tajien kanssa.  
 
Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta ja tarvittaessa esittää selvityspyynnön koulun ja / tai kas-
vatus- ja opetushenkilöstön toiminnassa. Koulun tulee vastata annettuun palautteeseen. Selvitys-
pyyntöön vastaa se viranhaltija tai viranomainen, jolle selvityspyyntö on osoitettu tai jonka toimival-
taan kuuluu vastauksen antaminen.  
 
Huoltajat voivat laatia myös koulun toiminnasta hallintokantelun toisille viranomaisille, jolloin asian 
käsittely siirtyy ko. viranomaiselle. Oppilaan ja huoltajien oikeusturvan toteutumiseksi koulutusta kos-
kevaan lainsäädäntöön sisältyy myös säännöksiä valitusoikeudesta. Jos ei yhteisesti tyydyttävää rat-
kaisua löydetä koulun tai kunnan tasolla, on viranomaisen tehtävänä tiedottaa vanhemmille viralli-
sista menettelytavoista. 

 

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö 

järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, 

kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteis-

työtä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, op-

pimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa.  

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja yhtenäi-

syyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen nivelvaiheissa ja op-

pilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen, oppimisen tuen 

sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen välistä yhteistyötä. Toiminta paikal-

lisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä. 
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Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä 

lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan 

kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin 

sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, 

museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kas-

vatustehtävää.   

Opetusjärjestelyt ja sen tukitoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan esi- ja perusopetuksen henkilös-
tön keskinäisenä ja / tai välisenä yhteistyönä. Toiminnan lähtökohtana on yhdessä oppiva yhteisö, 
joka kannustaa kokeilemaan ja sallii epäonnistumiset.  
 
Koulut kuvaavat sekä koulun sisäisen että ulkoisen yhteistyön lukuvuosittaisessa toimintasuunnitel-
massa. 

 

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön 
sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat 
opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkai-
suja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän 
työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialli-
seen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitotoimia. Kasvatuskeskus-
telussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa. 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan 
määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikko-
mus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjalli-
sen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja 
määräaikainen erottaminen ovat kurinpitotoimia.29 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun tar-
koituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla op-
pilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. 
Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään. 

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erot-
taminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, 
jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osal-
listua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen 
oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi 
taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 
vuoksi. 

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla perusteella evätä myös seuraavaksi työpäi-
väksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa suunnitella oppilaan paluuta takaisin opetukseen ja tarjota 
oppilaalle oppilashuollon palveluita sekä tukea turvallista paluuta opetukseen. Epäämisen aikana oppilaalle 
on järjestettävä 36h §:ssä tarkoitettuna oppilashuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppi-
lashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi oppilaalle on järjestettävä muu hänen tarvitsemansa 

                                                           
29 Perusopetuslaki 35a § (1267/2013) sekä 36 § (477/2003) ja 36 a § (1267/2013) (163/2022) 
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tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään suunnitelma palaamisen tuke-
miseksi. Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppi-
laan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppi-
lasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. 

Opetuksen järjestäjän tulee kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja 
kehitystaso. Ennen kurinpitotoimesta päättämistä on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä 
tarvittaessa lisäksi koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viran-
omaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä 
tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi 
erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle 
laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteute-
taan ja oppimista seurataan. Oppilaalle ja oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle on varattava 
tilaisuus osallistua tässä momentissa tarkoitetun opetussuunnitelmaan perustuvan henkilökohtaisen suun-
nitelman laatimiseen. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kurin-
pitotoimi tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja enintään seuraavaksi työpäiväksi, jär-
jestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa, kun hänet on poistettu luokka-
huoneesta, muusta tilasta tai koulun tilaisuudesta tai kun oppilaan opetukseen osallistuminen on evätty 
jäljellä olevan ja sitä seuraavan työpäivän ajaksi.30 

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yhtey-
dessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä me-
nettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä 
oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös koulun järjestyssääntöjen toteutumista. 

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskustelu-
jen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma voidaan laatia osana opetus-
suunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että suunni-
telman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtai-
sesti. 

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan 
käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä oi-
keusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syi-
hin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että 
tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla 
suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyt-
tää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla. 

Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. Oppilaille 
tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Yhteistyö huoltajien ja 
muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman toteutumista. Henkilös-
töä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä. 

 

Siuntion kunnan peruskouluilla on käytössään kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteut-
tamista koskeva erillinen suunnitelma, joka on oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. Sen tarkoituk-
sena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen koh-
telu. Suunnitelma tukee myös koulun järjestyssääntöjen toteutumista. 
 

                                                           
30 Perusopetuslaki 36 § (477/2003) ja 36 a – 36 i § (1267/2013) (163/2022) 
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Kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten toimien yhteydessä tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa 
ja eri vaiheet kirjataan Wilma-järjestelmään edellä mainittujen periaatteiden toteutumiseksi.  
 
Kasvatuskeskusteluissa ja kurinpidollisissa toimissa on huomioitava neuvontavelvollisuus. 
Tavoitteet oppilaan kannalta: 

• vastuu itsestä ja muista kasvaa, 

• ei-toivottu käyttäytyminen vähenee, 

• ymmärtää ja kunnioittaa koulun sääntöjä, 

• ymmärtää tekojensa seuraamukset ja 

• etsitään oikeaa toimintamallia. 
 
Oppilaalle tulee välittyä tunne, että hänestä huolehditaan, häntä kuunnellaan ja hänet otetaan vaka-
vasti. 
 
Kasvatuskeskusteluissa ja kurinpidollisissa keinoissa ja niiden toteuttamisessa noudatetaan seuraavia 
oikeusturvaperiaatteita: 
 
Objektiviteettiperiaate  
Ojentamisen ja kurinpidon tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttyihin ja objektiivisiin syihin. 
Asiankäsittely on puolueetonta ja objektiivisesti perusteltua.  
 
Yhdenvertaisuusperiaate  
Samanlaisista teoista tulee määrätä samanlaisia ojentamiskeinoja ja kurinpitorangaistuksia riippu-
matta siitä kuka on teon tekijä. Perustuslain 6 §:ssä on säädetty yhdenvertaisuudesta. Ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella. Oppilaita on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään kos-
keviin asioihin kehitystään vastaavasti.  
 
Tarkoitussidonnaisuuden periaate  
Kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja toteuttava voi käyttää toimivaltaansa kasvatuskeskus-
teluissa ja kurinpitokeinoissa ainoastaan lain perusteella tai muulla tavalla erikseen määritellyssä tar-
koituksessa, jonka käyttämiseen hänelle on annettu toimivaltaa. 
 
Suhteellisuusperiaate  
Kasvatuskeskustelut ja kurinpitokeinot ovat ankaruudeltaan oikeassa suhteessa rangaistavaan tekoon 
tai laiminlyönnin moitittavuuteen. Rikkomuksesta ei saa käyttää ankarampaa rangaistusta kuin se on 
tarpeen.  
 
Luottamuksensuojaperiaate  
Yksilön suoja julkista valtaa vastaan. Yksilö voi luottaa toiminnan oikeellisuuteen, virheettömyyteen 
sekä pysyvyyteen kasvatuskeskusteluissa ja kurinpitokeinoissa. 
 

Jos oppilaan oikeus opetukseen on evätty, tekee luokanopettaja/luokanohjaaja/erityisluokanopet-
taja yhteistoiminnassa huoltajan ja oppilaan kanssa suunnitelman oppilaan palaamiseksi opetuk-
seen. 

 

5.4 Opetuksen järjestämistapoja 

 

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdol-

lisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja.  
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Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava järjes-

tely. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen vuosiluokkien tai 

yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tuke-

vana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. 

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä opetussuunni-

telmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuo-

siluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.31 Oppilaan oma 

opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä opintokokonaisuuksista. Opintokokonai-

suudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.  Näiden opintoko-

konaisuuksien suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja 

opinnoissa kokonaisuutena. Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat op-

pilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorit-

tamista tulee seurata säännöllisesti. Oppimisen arviointi oman opinto-ohjelman mukaan edettäessä kä-

sitellään luvussa 6.  

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja 

niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain.  Opintokokonaisuudet muodostetaan kus-

sakin aineessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien 

vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta32. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useam-

maksi opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri 

oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon ni-

velkohtien.   

Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä hallintopäätök-

senä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla33. Tällainen hallintopäätös on mahdol-

linen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua 

varten. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka si-

sältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolli-

set erityistavoitteet.  

Esi- ja alkuopetus muodostavat eheän kokonaisuuden, jossa oppilas voi opiskella joustavasti vuosi-
luokkiin sitomattomasti omien edellytystensä mukaisesti. Oppilas kirjataan esiopetuksen tai perus-
opetuksen oppilaaksi sen mukaan, kummassa hän opiskelee enemmän. Jokaiselle esi- ja perusopetuk-
sen 1.-2. vuosiluokkien oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. 
 
Oppilaan edellytykset jatkaa opintojaan seuraavalla vuosiluokalla tarkistetaan ensimmäisen kerran 
siirryttäessä toiselta vuosiluokalta kolmannelle luokalle. 
 
Muiden vuosiluokkien oppilaille tarjotaan yksilölliset mahdollisuudet edetä opinnoissa vuosiluokkiin 
sitomattomasti yhdessä, useammassa tai kaikissa oppiaineissa, mikäli se tukee lapsen kasvua, kehi-
tystä ja oppimista. Oppilas etenee opinnoissaan hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti. 
Oppimissuunnitelma tarkistetaan riittävän usein ja vähintään kerran lukuvuodessa. 
 

                                                           
31 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 
32 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 § 
33 Perusopetuslaki 18 § 
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Esiopetuksen oppilas voi suorittaa perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia opintoja esiopetus-
vuoden aikana. Vastaavasti perusopetuksen aloittaneen oppilaan opintososiaalisen tilanne edellyttää, 
hän voi suorittaa opintojaan osittain esiopetuksessa.  
 
Oppilas kirjataan sen opetusta antavan yksikön oppilaaksi, jonka opetukseen hän osallistuu yli puolet 
viikoittaisesta opetusajasta.  
 
Jos opetuksessa noudatetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetussuunnitelmaa, koulu kuvaa  
toimintasuunnitelmassa 

• Miten vuosiluokkiin sitomatonta eli oman opinto-ohjelman mukaan etenevää opiskelua käy-
tetään (kaikki luokat, tietyt vuosiluokat) 

• Mitkä ovat oppimäärään sisältyvät opintokokonaisuudet, joista opinnot rakentuvat 

• Mitkä ovat tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt näille opintokokonaisuuksille 

• Mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia 

• Miten opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista seurataan ja arvioidaan. 

 

Yhdysluokkaopetus 

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin sito-

mattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän pienuu-

den vuoksi tai pedagogisista syistä.  Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan oppilaiden vuo-

siluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa 

tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on 

huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissa-

kin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja 

siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata op-

pilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy vuoro-

kurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään opiskeluryhmään, oppilaan opetus 

järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai sen osan suorittamiseksi. 

Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana perusopetusasetuksen 

mukaisesti34. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina jakamatta 

sitä vuosiluokkiin.   Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdys-

luokkaa tai yksittäisiä oppilaita. 

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia.  Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen 

mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää  
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- 
ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokat voidaan muodostaa siten, että niihin kuuluu kahden 
tai useamman vuosiluokan oppilaita. Luokkien muodostaminen määritellään koulun lukuvuosittai-
sessa toimintasuunnitelmassa. 
 
Opetus järjestetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla osittain oppilaiden vuosiluokkien 
mukaisesti ja osittain vuorokurssiperiaatteella. Järjestelyt voivat vaihdella oppilasryhmäkohtaisesti. 

                                                           
34 Perusopetusasetus 11 § 3 mom.  
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Opetuksessa edistetään eheää oppimista esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä ver-
tais- ja mallioppimisen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. 
 
Lukuvuosittaiset oppimäärät voidaan jakaa opintokokonaisuuksiin. Niistä laaditaan omat opetussuun-
nitelman perusteiden mukaiset suunnitelmat, jotka koulun rehtori hyväksyy hallintopäätöksellään. 

 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää ope-

tusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annetta-

vasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetusta-

van soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.  

Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten 

aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mah-

dollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. 

Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä. 

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan vastata 

oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää 

koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilan-

teissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.  Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioi-

den käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä 

koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilai-

den tarpeiden ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti.  

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen 

periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja 

hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen 

tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntä-

vällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia 

koskevan lainsäädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.   

Etäyhteyksiä voidaan hyödyntää osana opetusta silloin, kun se täydentää koulun antamaa opetusta ja 
/ tai kun sen avulla turvataan oppilaiden mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Etäyh-
teyksien hyödyntäminen sopii esimerkiksi 

• koulujen yhteisissä opetusjärjestelyissä (esim. harvinaiset uskonnot, oman äidinkielen ope-
tus, valinnaisen pitkän kielen opiskelu, laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteutus) 

• koulun kotona antamassa opetuksessa - toimenpiteestä sovitaan yhdessä huoltajien kanssa 

• koulujen välisten yhteisissä tapahtumissa. 

• Yhteisten oppimistilaisuuksien järjestämisessä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
 
Etäyhteyksiä hyödynnettäessä osapuolet varmistavat vastuut ja velvollisuudet, yhteyksien toimivuu-
den ja toiminnan turvallisuuden. 

 

 Joustava perusopetus 



55 
 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluok-

kien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa35. Tässä käytetään joustavan perus-

opetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan perusopetusta koskevien 

säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäisemään 

syrjäytymistä36. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusope-

tuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvaihee-

seen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa.  

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko 

opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja 

työelämästä.  Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden väli-

nen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistys-

työn oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan 

voidaan muodostaa ohjausryhmä. 

Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan perusopetuk-

seen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisä-

tään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaik-

kien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan 

toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. 

Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisym-

päristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen37. Opettajan lisäksi 

toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön 

sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen. Ope-

tusta voidaan tarvittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän yhteydessä. 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimis-

ympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Näiden jaksojen 

aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetus-

suunnitelman mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan 

arvioinnissa. Työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö 

tulee perehdyttää työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin sää-

döksiin.   

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita valittaessa 

heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan 

perusteista ja valintamenettelystä.38 Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös, joka valmistellaan mo-

niammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuk-

sen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös. 

                                                           
35 Perusopetuslaki 5 § (1707/2009) 
36 Perusopetusasetus 9 a § 1 mom. (1768/2009) 
37 Perusopetusasetus 9 a § 2 mom. (1768/2009) 
38 Perusopetusasetus 9 b § 2 mom. (1768/2009) 
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Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tu-

keen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä tai tehostettua tukea. Poik-

keuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli op-

pilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää 

oppilaan edun mukaisena.39  

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin 

laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se si-

sältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimissuunnitelma. 

Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, ku-

ten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tu-

kea, joustava perusopetus kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä kos-

kevassa suunnitelmassa eli HOJKSissa. 

 

Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen varmistamiseksi yksittäinen oppilas voi suorittaa huol-
tajan anomuksesta opintojensa loppuvaiheen (7.-9. vuosiluokat) joustavan perusopetuksen mukai-
sesti.  
 
Joustavaan perusopetukseen (JOPO) voivat hakea vähintään 14-vuotiaat 7.–9. -luokkalaiset, jotka 
ovat vaarassa jäädä ilman päättötodistusta. Hakijalla on oltava peruskoulua jäljellä vähintään yksi 
vuosi ja hänen on oltava motivoitunut ja hyödyttävä toiminnallisista työtavoista. 
 
Mikäli samana lukuvuotena useampi oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa loppuun joustavan pe-
rusopetuksen mukaisesti, koulu voi muodostaa heistä oman opetusryhmän. Opetuksen järjestämi-
sessä tehdään yhteistyöstä kunnan nuorisotoimen ja tarvittavin osin sosiaalitoimen kanssa. 
 
Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Luokkamuotoisessa 
JOPO-toiminnassa opiskeluun voi sisältyä myös mahdollisuuksien mukaan retkiä, opintokäyntejä ja 
leirikouluja. Ryhmissä on 10 oppilasta. 
 
JOPO-toimintaan hakeudutaan kerran lukuvuodessa kevätlukukaudella erikseen ilmoitettavan aika-
taulun mukaisesti. Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan oppilashuoltohenkilös-
tön suositus. Opettaja, koulukuraattori ja nuoriso-ohjaaja haastattelevat hakijat. Koulun rehtori 
päättää oppilaskohtaisesti joustavaan perusopetukseen ottamisesta. 
 
Opiskelussa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opiskelu tapahtuu sekä lähiopiske-
luna että työpaikkaopiskeluna. Lähiopiskelujaksoilla opiskellaan koulussa ja muissa oppimisympä-
ristöissä, esimerkiksi opintokäynneillä. Oppitunteja pitävät myös aineenopettajat.  
 
Jopo-oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, jonka toteutumista seurataan oppilaan ja huoltajien 
kanssa. 
 
Työpaikkaopiskelu jakautuu neljään jaksoon, joista kaksi on syys- ja kaksi kevätlukukaudella. Työ-
paikkaopiskelua on noin 60 päivää lukuvuodessa. Työpaikkaopiskelujakson aikana oppilaat ovat työ-
paikalla kahtena päivänä ja koulussa kolmena päivänä viikossa. Opinto-ohjaaja auttaa työpaikkojen 
hankkimisessa ja pitää yhteyttä ohjaajiin työpaikoilla. 
 
Työpaikkaopiskelujaksolla oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin, oppii työelämän peli-
sääntöjä, saa kokemusta eri aloilta ja samalla suorittaa itsenäisiä opiskelutehtäviä työpaikkaansa ja 

                                                           
39 Perusopetusasetus 9 b § 1 mom. (1768/2009) 



57 
 

omaan oppimissuunnitelmaansa liittyen. Jakson päätteeksi oppilas, opettaja tai Jopo-ohjaaja ja työ-
paikkaohjaaja käyvät arviointikeskustelun ja oppilas saa työtodistuksen. 
 
Joustavassa perusopetuksessa tehdään yhteistyötä muun muassa toisen asteen oppilaitosten ja 
nuorisotoimen kanssa. Tiivis yhteydenpito koulun ja kodin välillä kuuluu joustavaan perusopetuk-
seen. 

 

Opetus erityisissä tilanteissa 

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi 

oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää 

muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa 

tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.  

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä 

määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijainti-

kunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppi-

laalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikois-

sairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos ope-

tuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta 

oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää 

opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa 

yhdistyvät oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntou-

tuksellinen tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät mo-

niammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen tai sieltä 

takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle.40 Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää myös etäyhteyk-

sien kautta tapahtuvaa opetusta.  Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvauksen 

sairaalakoulussa olevista oppilaista. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu. Lastensuo-

jelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos laitoksella on ope-

tuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnalle on säädetty 

velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus.41 Oppivelvollisuusikäisten vankilaopetuksesta vastaa se kunta, 

jossa vankila sijaitsee. 

Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen 

kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen järjestä-

mislupa, tai valtion koulun. 

Oppilaan oikeus opetukseen varmistetaan erityisiä tilanteita varten laaditulla oppilaskohtaisella oppi-
missuunnitelmalla. Siinä sovitaan, miten opetus ja oppilashuolto järjestetään sekä erityistilanteiden 
aikana että oppilaan palatessa takaisin omaan kouluun. 

 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta  

 

                                                           
40 Perusopetuslaki 4 a § (1267/2013) 
41 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 41 § (1271/2013) 
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Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta ope-

tukseen läheisesti liittyvää toimintaa42. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laa-

juudesta. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päivänavaukset, juhlat, retket, opintokäyn-

nit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat järjestetään siten, että ne tukevat oppilai-

den oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan 

vahvistavat kokemusta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkö-

kulmasta eheän, vireyttä vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määri-

tellään toimintaa ohjaavat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä pää-

tetään lukuvuosisuunnitelmassa.  

 

Koulun kerhotoiminta  

 

Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun kasvatukselliset, 

opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Se on osa maksutonta perusopetusta ja rakentaa omalta osal-

taan toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria.  Kerhotoiminnan tehtävä on tu-

kea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua 

erilaisiin harrastuksiin. Tavoitteena on lisätä harrastuneisuutta sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaa-

misen, onnistumisen ja ilon kokemuksia. Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun 

soveltamiseen, luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilai-

den kanssa. Kerhot voivat lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen hallintaa 

ja turvallisuutta. 

 

Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta. Kerhotoiminnan järjes-

tämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta tukevaksi. 

Oppilaiden osuutta kerhotoiminnan suunnittelussa lisätään.  Kerhotoiminnan järjestäminen tarjoaa 

mahdollisuuden vahvistaa myös kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä sekä yhteistyötä ympäröivän yh-

teiskunnan kanssa. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä eri hallintokuntien, yhtei-

söjen, yritysten ja järjestöjen sekä koulun muiden sidosryhmien osaamista.  

 

Koulut tarjoavat oppilaille monipuolista kerhotoimintaa lukuvuosittain käytössä olevan resurssin puit-
teissa. Kerhotoiminnan suunnittelussa huomioidaan oppilaiden eri ikäkaudet ja erityisesti ne oppilaat, 
joilla ei ole muuten mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. 
 
Kerhotoiminta voidaan järjestään koulujen yhteisenä toimintana.  
 
Kerhotoiminnan järjestämisessä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa.  
 
Koulun kerhotoiminta määritellään lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Toiminta arvioidaan 
koulun toimintakertomuksessa hyödyntäen perusopetuksen laatukriteeristöä. 

 

Koulun kirjastotoiminta  

 

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja toteuttaa sitä 

yhteistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.  Kirjastotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden 

yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen koulukirjastotoiminta 

                                                           
42 Perusopetuslaki 47 § 
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tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa oppimistilanteissa ja luo oppilaille mahdollisuuksia mo-

nenlaisten vastuutehtävien hoitamiseen. Koulun kirjasto ja muut kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkei-

siä oppimisympäristöjä sekä monipuolisia työtapoja. Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppi-

laita omaehtoiseen lukemiseen ja omiin lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa ha-

kemaan tietoa eri lähteistä ja arvioimaan tietolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen eriyt-

tämiseen, oppilaiden yksilöllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kotien 

kanssa. Yhdessä koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 

Siuntion kunnan kirjasto toimii esiopetuksen ja koulujen yhteisenä kirjastona ja oppimisympäristönä. 
Toiminnan kehittämisestä vastaa yhteistyöryhmä, johon kuuluu kirjaston edustajien lisäksi edustajat 
sekä suomen- ja ruotsinkielisestä esiopetuksesta että kaikista kunnan peruskouluista. Yhteistyön kes-
keisin tavoite on tukea oppilaiden oppimista ja lukuharrastusta. Huoltajilla on mahdollisuus tilata lap-
selle kirjastokortti esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Kouluruokailu 

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaa-

misen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksu-

ton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna.43 Kouluruokai-

lun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. 

Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaa-

mista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita.  Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset 

välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kou-

luyhteisössä.  

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokai-

lun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruo-

kailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. 

Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden 

kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan 

säännöllisesti.  

Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä 

ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairau-

den hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluter-

veydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.44  

Oppilailla on mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toiveita kouluruokailun järjestämisestä ja 
ruoan sisällöstä mm. asiakastyytyväisyyskyselyjen yhteydessä.  
 
Yksilöllisten ruokavalioiden huomioimisessa noudatetaan perusturvan laatimia asiaa koskevia oh-
jeita.  

 

Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat 

                                                           
43 Perusopetuslaki 31 § 2 mom. 
44 Perusopetuslaki 3 § 2 mom., 31 a § 1 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelutervey-
denhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 13 §  
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Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia ja opetuk-

seen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta voidaan käyttää työ-

elämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin.45 Säännös luo 

edellytykset koulupäivän monenlaiseen rytmittämiseen sekä välituntien järjestämiseen oppilaiden hy-

vinvointia edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia voivat olla muun muassa koulun juhlat, teemapäivät 

ja retket. Opintokäynnit ja leirikoulut voivat koskea koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin ope-

tusryhmää. Myös niissä hyödynnetään perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjestämi-

sen mahdollisuutta. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella46. 

Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä opiskelussa jaksa-

misen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä. Niitä hyö-

dynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaa-

mista ja tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Opintokäynnit ja leirikou-

lut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa 

tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.  

Opetuksen järjestäjällä on paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten koulupäivä jaetaan opetusjaksoihin 

ja välitunteihin, mitä muuta toimintaa koulupäiviin sisältyy ja millaisia toimintamuotoja käytetään. Rat-

kaisut muokkaavat koulun toimintakulttuuria. Niitä tehtäessä otetaan huomioon perusopetuksen toi-

mintakulttuurin kehittämisen periaatteet.  

Koulu määrittää lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan 

• päivittäiset työajat, niihin liittyvät välitunnit ja ruokatauot 

• yhteiset tapahtumat (retket, juhlat, teemapäivät tai teemaviikot) 

• suunnitelman luokkaretkistä ja opintokäynneistä 

• leirikoulujen osalta laaditaan erikseen sivistyslautakunnan ohjeistusten mukainen leirikoulu-
suunnitelma ja 

• päivänavausten toteuttaminen. 
 
Päivittäisen työajan suunnittelussa huomioidaan koulukuljetusaikataulut niin, että oppilaiden mah-
dolliset odotusajat jäävät mahdollisimman lyhyiksi. 

 

Koulumatkat ja koulukuljetukset 

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaan 

sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja 

käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.  

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvalli-

suudesta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä47. Niistä sekä kuljetusjärjeste-

lyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta, koulumatkalla ta-

pahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina ol-

leiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian selvittämisessä48. 

 

                                                           
45 Perusopetusasetus 3 § 4 ja 5 mom.  
46 Perusopetusasetus 6 § 
47 Perusopetuslaki 32 §  
48 Perusopetuslaki 29 § 7 mom. (1267/2013) 
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Oppilaita ohjataan noudattamaan koulumatkojen aikana liikenne- ja muita turvallisuussääntöjä. Lii-
kennekasvatuksessa tehdään yhteistyötä poliisin ja muiden liikenneturvallisuutta edistävien tahojen 
kanssa. 
 
Koulukuljetuksiin liittyvien odotusaikojen valvonta ja ohjattu toiminta määritellään koulun lukuvuo-
sittaisessa toimintasuunnitelmassa. Toiminta voidaan suorittaa koulujen yhteistyönä. Koulukuljetus-
ten turvallisuutta ja odotusaikoja koskevat ohjeet ovat osa yhteisöllistä oppilashuoltoa ja kuvataan 
erillisessä oppilashuoltosuunnitelmassa.  
 
Siuntion kunnan sivistyslautakunta määrittelee perusopetuslain mukaisesti kunnan koulukuljetuspe-
riaatteet, joiden perusteella oppilaalle myönnetään maksuton kuljetus huoltajan hakemuksesta. 
 
Oppilaan ja huoltaja saavat tietoa koulumatkoista ja kuljetuksista mm. lukuvuositiedotteista ja kunnan 
kotisivuilta.  

 

5.6 Paikallisesti päätettävät asiat  

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kas-
vatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa 
toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuun-
jako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosi-
suunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. 

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- mitkä ovat keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yh-
teistyön järjestämiseksi 

- miten yhteistyö kunnan/koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa organisoidaan 
ja miten sitä seurataan ja kehitetään, erityisesti 

- miten huolehditaan oppilaiden osallisuuden toteutumisesta 
- mitkä ovat kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäytännöt.  

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö   

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja jälki-istuntoa sekä kurinpidollisia toimia koskevan suun-
nitelman laatimisesta. Suunnitelma voi olla osa paikallista opetussuunnitelmaa tai erillinen suunnitelma, 
jolloin siitä tulee mainita opetussuunnitelmassa. Suunnitelmassa päätetään ja kuvataan   

- millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamisen 
käytänteet   

- mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilan-
teissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt   

- mitkä ovat vastuut ja toimintatavat opetuksen epäämistä koskevissa tilanteissa:   
- oppilaalle laadittava henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä, toteuttami-

sesta ja seurannasta opetukseen osallistumisen epäämisen aikana ja turvallisen opetukseen 
palaamisen tukemiseksi: suunnitelman kirjaamisen, toteuttamisen ja seurannan vastuut. 

- oppilaan ja hänen huoltajansa osallisuus em. suunnitelman laatimisessa 
- oppilaan mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraat-

torin kanssa opetuksesta epäämisen aikana 
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- oppilaalle järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan pala-
tessa opetukseen 

 

- oppilaan valvonta seuraavien toimenpiteiden jälkeen: 
- oppilaan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai koulun tilaisuudesta tai 
- kun oppilaan opetukseen osallistuminen on evätty jäljellä olevan ja sitä seuraavan työpäi-

vän ajaksi 
- yhteistyö koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien 

viranomaisten kanssa 

 

- miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpidollisia kei-
noja käytettäessä 

- miten huolehditaan henkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollis-
ten toimivaltuuksien käyttämisessä 

- miten suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista tiedote-
taan eri tahoille 

- mitkä ovat menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioin-
tia varten.  

 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Mikäli etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta käytetään, opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuun-

nitelmassa  

- minkä asioiden opetuksessa ja opiskelussa etäyhteyksiä hyödynnetään  

- mitkä ovat etäyhteyksien opetuskäyttöä ohjaavat tavoitteet, opetuksen järjestämisen käytännöt ja 

yhteiset toimintatavat sekä eri toimijoiden vastuut.  

 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu 

 

Siuntion keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön 

järjestämiseksi on kuvattu erillisessä suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 

ja häirinnältä. 

Oppilaiden osallisuuden tavat on kuvattu Siuntion opetussuunnitelman luvuissa 4.2. Toimintakulttuurin 

kehittämistä ohjaavat periaatteet, 5.2 Yhteistyö sekä 7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana. 

Siuntion kunnassa on erillinen suunnitelma kasvatus- ja kurinpitomenettelyjen käyttämisestä, johon 

opetussuunnitelman vaatimat asiat kirjattu. 

Jos oppilaan oikeus opetukseen evätty, laatii luokanopettaja/luokanohjaaja/erityisluokanopettaja yh-

teistoiminnassa huoltajan ja oppilaan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman opetuksen järjestämiseksi 

sekä suunnitelman oppilaan palaamiseksi opetukseen. Suunnitelma kirjataan Wilman lomakkeelle ja sen 

laatimisesta vastannut opettaja vastaa sen seurannasta. Epäämisen yhteydessä oppilaalle tarjotaan 

myös mahdollisuutta keskustella kuraattorin/koulupsykolgin kanssa niin pian kuin se on mahdollista. 

Tarvittaessa opettaja ottaa myös yhteyttä kunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoi-

taviin viranomaisiin. 
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Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa mahdollisuudet edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman 

opinto-ohjelman mukaisesti, tulee tästä päättää opetussuunnitelmassa. Tämän lisäksi opetuksen järjes-

täjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten vuosiluokkiin sitomatonta eli oman opinto-ohjelman mukaan etenevää opiskelua käytetään 

(koskeeko ratkaisu kaikkia vai joitakin kouluja, joitakin luokka-asteita, yksittäisiä oppilaita jne.)   

- mitkä ovat oppimäärään sisältyvät opintokokonaisuudet, joista opinnot rakentuvat 

- mitkä ovat tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt näille opintokokonaisuuksille 

- mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja mitkä valinnaisia  

- miten opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista seurataan ja arvioidaan. 

Vuosiluokkiin sitomattomasti edettäessä otetaan huomioon oppimisen arviointia sekä seuraavalle vuo-

siluokalle siirtymistä koskevat erityismääräykset oppimisen arviointia käsittelevässä luvussa 6.  

Yhdysluokkaopetus 

Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon, että se soveltuu myös yhdysluokkaopetukseen 

ja pienille kouluille. Toinen vaihtoehto on sisällyttää opetussuunnitelmaan pienten koulujen opetuksen 

ja yhdysluokkaopetuksen järjestelyjä koskeva osio. Mikäli opetus järjestetään yhdysluokissa, tulee ope-

tuksen järjestäjän päättää ja kuvata opetussuunnitelmassa 

- miten yhdysluokkaopetus järjestetään ja mitkä ovat siinä noudatettavat keskeiset toimintatavat 

- miten eri oppiaineiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille valtioneuvoston asetuksen määritte-

lemien nivelvaiheiden mukaisesti tai miten oppimäärä jaetaan opintokokonaisuuksiin, jos käytetään 

vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.  

 

Joustava perusopetus 
 

Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa joustavan perusopetuksen toimintaa, opetuksen järjestäjä päättää ja 

kuvaa opetussuunnitelmassa  

- miten joustava perusopetus järjestetään ja mitkä ovat siinä noudatettavat keskeiset toimintatavat 

- mitkä ovat oppilasvalinnan perusteet ja miten valinta käytännössä toteutetaan 

- miten muissa oppilaitoksissa, työpaikalla tai muualla koulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu järjes-

tetään ja miten oppilaiden opiskelua tällöin ohjataan, seurataan ja arvioidaan 

- miten eri toimijoiden yhteistyö, vastuut ja työnjako järjestetään. 

 

Oppilaan oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 

laadintaa koskevat määräykset sisältyvät lukuun 6. 

 

Opetus erityisissä tilanteissa 

 

Erityisissä tilanteissa annettavan opetuksen mahdollisuus on syytä kirjata paikalliseen opetussuunnitel-

maan. Erityisesti sairaalassa annettavan opetuksen osalta opetussuunnitelmassa kuvataan, miten yhteis-

työ ja oppilaan tukeminen hoidetaan oppilaan siirtyessä omasta koulustaan sairaalaopetukseen ja pala-

tessa jälleen omaan kouluun. Yhteistyön ja tuen kysymykset ovat tärkeitä myös muissa tilanteissa.   

 

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 
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Opetuksen järjestäjä päättää opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukevan muun toiminnan linjauksista 

ja tähän liittyvästä yhteistyöstä kotien sekä muiden sidosryhmien kanssa sekä oppilaiden osallistumisesta 

suunnitteluun.   

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- mitkä ovat mahdollisesti tarjottavan kerhotoiminnan, koulukirjastotoiminnan sekä muun opetuksen 

ja kasvatuksen tavoitteita tukevan toiminnan tavoitteet ja järjestämiskäytännöt sekä yhteydet mah-

dollisesti tarjottavaan aamu- ja iltapäivätoimintaan 

- mitkä ovat kouluruokailun toteuttamista ohjaavat periaatteet sekä ruoka-, terveys- ja tapakasvatuk-

selliset ja kestävään elämäntapaan liittyvät tavoitteet 

- miten oppilaiden ruokailuun liittyvät erityistarpeet otetaan huomioon 

- miten koulumatkoista ja kuljetuksista sekä niihin liittyvistä toimintatavoista tiedotetaan oppilaille ja 

huoltajille. 

 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjoavalla opetuksen järjestäjällä on velvollisuus laatia valtakunnallisten 

aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukainen paikallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunni-

telma49.  

 

LUKU 6 OPPILAAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa 

 

Perusopetuslain50 ja -asetuksen51 mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tuke-

vaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on: 

- ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen ar-

viointi).  

- määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen 

arviointi). 

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiske-

lun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvi-

oinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoit-

teet. 

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla 

yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen jär-

jestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehit-

tymistä. 

Siuntion kunnan perusopetuksen arviointikulttuurissa painotetaan monipuolista, oppimista tukevaa ja ke-
hittävää oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta.  
 
Arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopistealueet ovat:  
• Arviointi tukee oppimista ja osaamista. 

                                                           
49 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, Opetushallituksen määräys 1/011/2011  
50 Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom. 
51 Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom. 
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• Arviointi on osa oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitoja. 
• Oppilaalla on aktiivinen rooli omassa oppimisessaan ja osaamisensa arvioimisessa. 

 

6.1.1 Formatiivinen arviointi 

 

Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoit-

teisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksi-

aan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Formatiivinen ar-

viointi on osa opetusta. 

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Palautteen tulee auttaa oppilasta ym-

märtämään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

sekä se, miten voi parantaa suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.  

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana 

itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Niitä tulee harjoitella osana kaik-

kien oppiaineiden opiskelua. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan 

tai sanalliseen arvioon.  

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen 

suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan 

opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.52 

Formatiivista arviointia tehdään aina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen ja pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyjen oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.  

 

6.1.2 Summatiivinen arviointi 

 

Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetus-

suunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet.  

Summatiivinen arviointi tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen päätty-

essä. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan kuitenkin myös lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opinto-

jen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.53 Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan 

lukuvuositodistus, jota varten tehdään summatiivinen arviointi siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna 

saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös 

käyttäytymisen arviointi.54 

                                                           
52 Perusopetusasetus 10 §  
53 Perusopetusasetus 10 §  
54 Perusopetusasetus 10 § 2 mom. 
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Summatiivinen arviointi tehdään suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin 

ja niiden pohjalta paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden tavoit-

teisiin. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on summatiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuo-

den suoriutumisesta. Päättöarviointi kohdistuu oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen oppi-

määrän päättyessä.  

 

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen 

suoriutumistaan arvioidaan.  

Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yh-

dessä.55  

 

Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat oppilaan summatiiviseen arvi-

ointiin.  

 

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  

 

Arvioinnissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita jokaisella vuosiluokalla.  

Arviointi on yhdenvertaista 

 

Arviointi perustuu kaikilla vuosiluokilla oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Vuosiluokkien 1–8 päätteeksi 

annetun lukuvuosiarvioinnin ja perusopetuksen päättöarvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyihin tavoitteisiin. 

Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja 

käyttäytymistä arvioidaan. Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein. 

 

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta 

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä. Tämä edellyttää vuorovai-

kutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. 

Arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja 

kannustaminen.  

Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena 

on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi 

tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. 56 Oppilaalla ja huoltajalla on 

oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. 57 

 

Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista  

 

                                                           
55 Perusopetusasetus 13 § 1 mom. 
56 Perusopetusasetus 10 § 1 mom. 
57 Perusopetusasetus 13 § 2 mom. 
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Arviointikäytänteet on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja varmistettava arviointiperiaattei-

den yhtenäisyys koulussa. Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Arvioinnin tu-

lee kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi. Opettaja toteut-

taa arvioinnin näyttöihin perustuen.  

 

Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai 

muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

 

Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Ar-

viointi toimii myös tärkeänä välineenä oppilaan mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opettajien yh-

teistyö kouluyhteisössä on välttämätöntä arvioinnin johdonmukaisuuden toteutumiseksi. 

 

Arviointi on monipuolista  

 

Oppilaiden oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. 58 Monipuolinen 

arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Opettaja valitsee arviointimenetelmät arvioinnin 

tehtävien ja oppiaineen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilaalle tulee tarjota mah-

dollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin 

keinoin. Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden arviointimenetelmän avulla 

ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja tavoitteita.  

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden ta-

voitteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetet-

tuihin tavoitteisiin. 

 

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, 

oppiaineiden tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri vuosiluokkien päät-

teeksi annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan 

ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen suorituksiaan 

arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän yhteisiin tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyt-

täen.   

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituk-

sia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-

telmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen tason määritte-

lyssä ei käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä. Oppimäärä yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetus-

tikaan näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa.   

Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa toiminta-alueittain määriteltyihin 

tavoitteisiin. 

 

                                                           
58 Perusopetuslaki 22 § 1 mom. 
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Jos oppilas on opiskellut oppimissuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineen erityisten painoalueiden mukai-

sesti, hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä käyttäen.  

 

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset 

Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Oppilai-

den erilaiset tavat oppia ja työskennellä otetaan huomioon ja huolehditaan siitä, ettei osaamisen osoittami-

selle ole esteitä. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Oppimisen tuen tarpeet sekä 

muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon siten, että oppi-

laalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan kieli-

taidon taso koulun opetuskielessä sekä arvioinnin kohteena olevan oppiaineen tiedonalan kielessä 

 

6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi 

 

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja osaamiseen. Oppimisen arviointi liittyy oppi-

misprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen. Osaamisen arviointi puolestaan kohdistuu 

oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon. Oppilaan oppimista ohjataan ja osaamista arvioidaan 

aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin tavoitteisiin.  

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, 

tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä eri vuosiluokkien päätteeksi annettavassa arvioinnissa ja päättö-

arvioinnissa.  

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista erillisinä. Kun opettaja toteut-

taa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen 

tavoitealueet arvioiduiksi.  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia 

arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyjä arviointikriteerejä käyttäen.   

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituk-

sia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-

telmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrit-

telyssä käytetä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä.  

 

6.4 Työskentelyn arviointi 
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Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä ei siis arvioida oppiaineista erillisenä. 

Työskentelyn arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työsken-

telytaitojen tavoitteisiin. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukai-

sesti, tulee myös työskentely arvioiduksi. 

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yh-

dessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen 

sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa. 

Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeita tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilö-

kohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon 

työskentelyn arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

6.5 Käyttäytymisen arviointi 

 

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin ta-

voitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoi-

hin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu 

arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. 

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henki-

lökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon 

käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Siuntiossa painotetaan hyvää käytöstä kaikessa koulun toiminnassa. Kouluilla on yhteiset kasvatustavoit-
teet ja järjestyssäännöt. Koulu määrittelee muutoin oman toimintakulttuurinsa lukuvuosittaisessa toimin-
tasuunnitelmassa. 
 
Käyttäytymisen arviointikriteerit   
  
Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäse-
nyyteen. Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee  

• säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön,  

• reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä  

• yhteisten sääntöjen noudattamisena.   
 
Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä 
huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja 
suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.  
 
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu erityisesti seuraaviin asioihin:  
- muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen  
- kyky tehdä yhteistyötä 
- työrauhan arvostus 
- auttamisen halu 
- valmius ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestään ja sen vaikutuksista muihin ihmisiin  
- luotettavuus 
- käytöstavat 
- sääntöjen noudattaminen 
- oman ja toisten työn arvostaminen 
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Vuosiluokat 1 – 3  
Käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti hyödyntäen vuosiluokkien 4 – 9 arviointikriteereitä. Arvioinnin tu-
lee olla oppilasta kannustavaa.  
  
Vuosiluokat 4 – 9   
10 erinomainen  
Oppilaan käyttäytyminen on oma-aloitteisesti moitteetonta. Hän ottaa toiset huomioon ja on yhteistyö-
kykyinen, vastuuntuntoinen, kohtelias, auttavainen ja yhteishenkeä rakentava.  
  
9 kiitettävä  
Oppilaan käyttäytyminen on pääsääntöisesti kiitettävää. Hän noudattaa yhteisiä sääntöjä ja annettuja 
ohjeita, on kohtelias ja yhteistyökykyinen, yleensä myös vastuuntuntoinen, auttavainen ja yhteishenkeä 
rakentava.  
  
8 hyvä  
Oppilas osaa käyttäytyä hyvin ja noudattaa sääntöjä. Yhteishengen luomiseen ja avun antamiseen hän 
tarvitsee kuitenkin toisinaan ohjausta. Oppilas käyttäytyy tavallisesti hyvin.  
  
7 tyydyttävä  
Oppilas noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä, mutta ilman valvontaa unohtaa hyvät käytöstavat. Hän 
häiritsee toisinaan opetusta ja yhteistyöilmapiiriä. Asenteissa ja käyttäytymisessä on parantamisen varaa.  
  
6 kohtalainen  
Yhteisten käyttäytymissääntöjen noudattaminen on vaikeaa. Oppilas häiritsee usein oppitunneilla, ai-
heuttaa epäsopua ja on välinpitämätön muita kohtaan. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä ja muita toi-
mintaohjeista eikä kanna vastuuta tekemisistään.  
  
5 välttävä  
Oppilas suhtautuu kielteisesti kouluyhteisöön ja on kykenemätön yhteistyöhön muiden oppilaiden ja 
opettajien kanssa. Hän ei hyväksy yhteisiä sääntöjä eikä noudata niitä.  
  
4 hylätty  
Oppilaan käyttäytyminen on kontrolloimatonta ja hän ei hallitse itseään. Oppilas ei kykene noudatta-
maan annettuja ohjeita ja sääntöjä, jolloin käyttäytyminen ei edellytä vuosiluokalta siirtymistä. 

 

6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 

 

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain  

 

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiai-

neissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion.59   

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiai-

neessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväk-

sytysti.  Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai use-

ammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on tukitoimista huolimatta hylätty.   

                                                           
59 Perusopetusasetus 11 § 1 mom. 
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Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee siitä tie-

dottaa lukuvuoden aikana oppilasta ja huoltajaa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Ennen 

luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa 

asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä.60 Mahdollisuuksia voidaan 

antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lu-

kuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja 

muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.  

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, vuosiluokalle jättämisestä voidaan 

koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistukseen ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluo-

kan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä näytössä on vuosiluokalta siirtymi-

sen edellytys.  

Oppilas voidaan myös jättää vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos se katsotaan hänen 

yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee tällöin 

varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.  

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.61  

Oppilaalla on oikeus saada monipuolisesti oppimista, kasvua ja kehittymistä tukevia toimenpiteitä opetus-
suunnitelman lukujen 7 – 8 mukaisesti. Tukitoimenpiteistä sovitaan yhdessä huoltajan kanssa.  
 
Koulujen lukuvuosittaisissa toimintasuunnitelmissa kuvataan toimintatavat silloin, kun ennakoidaan, että 
oppilas ei laajoista tukitoimista huolimatta saa suoritettua vuosiluokan oppimäärää hyväksytysti. Näitä 
ovat: 

• riittävän aikainen yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa sekä 

• oppilaan monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamistaan. 
 

Ennen kuin päätös vuosiluokalle jättämisestä tehdään, on selvitettävä, onko oppilaan edun mukaista siir-
tää hänet vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen. 

 

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan  

 

Oppilas voi edetä opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan vuosiluokkiin sitomattomasti oman 

opinto-ohjelman mukaisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään opintokokonaisuuksista, joiden 

suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen asianomaisessa oppiaineessa. Oman 

opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lu-

kuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan 

eteenpäin.62   

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka 

myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat.  Oman opinto-ohjelman mukaisesti 

                                                           
60 Perusopetusasetus 11 § 1 ja 2 mom. 
61 Perusopetusasetus 11 § 2 mom. 
62 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 
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etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksän-

nellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuk-

sen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa koulusta. 63 

Mikäli yhdeksännen luokan oppilas ei saa suoritettua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisesti oppivelvollisuuttaa vuosiluokan loppuun mennessä, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma 
niiden oppiaineiden osalta, joiden opintojen hyväksytysti suorittaminen on edellytys perusopetuksen 
päättötodistuksen myöntämiselle. Rehtori tekee perusopetuslain 18 § mukaisesti asiaa koskevan viran-
haltijapäätöksen. Oppilas voi jatkaa opintojen suorittamista loppuun ilman erillistä päätöstä, vaikka hän 
ei enää olisi oppivelvollinen. 

 

6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet 

 

Perusopetuksessa kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat yhteiset oppiaineet arvioidaan kunkin lukuvuo-

den päätteeksi erillisinä.64 Arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen 

kieli, vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto 

tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.  Lu-

kuvuositodistukseen merkitään sanallinen arvio tai arvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut opinto-oh-

jelmaansa kuuluneiden oppiaineiden tavoitteet lukuvuoden aikana.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden 

oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla 

niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suori-

tetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.  

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä monialaisten oppi-

miskokonaisuuksien opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa 

muodostettaessa. Oppiainekohtainen arviointi tulee suunnitella ja olla oppilaiden tiedossa jo oppimiskoko-

naisuuden alkaessa. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosa-

noja.  

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvi-

oidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppi-

määristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä.  

Perusopetuksen tuntijaon mukaiset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1–3 opetuksen järjestäjän pää-

töksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroin. Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista 

valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana. 

                                                           
63 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 
64 Perusopetusasetus 10 § 2 mom. 
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Lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hä-
nen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja 
numeerisesti vuosiluokilla 4-9.  
 
Oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, voidaan antaa lukuvuositodistuksessa 
sanallinen arviointi vielä vuosiluokilla 4-8. Poikkeuksena ovat päättyvät oppiaineet, jotka arvioidaan numee-
risesti. Päättöarviointi suoritetaan aina numeroarviointina. 
 
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta 
sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan päättöarviointi mukaan lukien. 
 
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan aina 
sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan 
kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä. 
  
Lukuvuositodistuksissa käytetään yhtenäistä todistuspohjaa. 
 
Koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään ne oppiaineet, joissa oppilaan monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen tarkoitetuilla Siuntio-tunneilla osoittama osaaminen voidaan huo-
mioida korottavasti. 

 

6.8 Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen päättyessä. Päättöar-

vioinnissa annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin 

oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättötodistus annetaan perusopetuk-

sen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvo-

sanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti.  

Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa oppiaineen op-

pimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioin-

nin kriteereitä.  

Oppilaan opintojen edistymistä seurataan koko perusopetuksen ajan. Mikäli on nähtävissä, että oppilas ei 
käytettävissä olevien tukitoimenpiteiden ja joustavan perusopetuksen toiminnan avulla pysty suoritta-
maan perusopetuksen oppimäärää yhdeksännen vuosiluokan loppuun mennessä, oppilas voidaan jo en-
nen vuosiluokan loppua siirtää vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.  
 
Toimenpide edellyttää sekä oppilaan että huoltajien kuulemista ennen siirron toteuttamista. 

 

6.8.1 Päättöarvosanan muodostaminen 

 

Päättöarvosanan muodostaminen perustuu oppilaan osoittaman osaamisen tasoon suhteessa oppiaineen 

oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-

mioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet 

ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite 

on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Niiden oppiaineiden tavoitteiden, joiden osalta osaaminen 
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on osoitettu vuosiluokilla 7 ja 8, arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehtäessä. Näihin tavoitteisiin 

perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä. 

Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Parem-

man osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suo-

riutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.  

Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan myös päättöarvioinnissa.  

6.8.2 Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen suoriutumis-

taan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä.  Jos oppilas 

opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan 

suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 

(HOJKS) suhteessa hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin, ei päättöarvi-

oinnin kriteereihin.  

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arvioinnissa voidaan antaa numeroarvo-

sanan sijaan sanallinen arvio myös päättöarvioinnissa. Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään vasta silloin, 

kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen oppiainei-

den yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin sen mukaan, mitä oppilaan erityistä tukea koske-

vassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee opintoko-

konaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain. 

Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa 

opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettuihin tavoitteisiin, ja jokaisesta toiminta-

alueesta annetaan sanallinen arvio. 

6.8.3. Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa 

 

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toi-

nen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto 

tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason kussa-

kin oppiaineessa.  

 

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen määriteltyä eri kielen 

oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppi-

määrät.  

 

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää, ar-

vioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas 

on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen. 
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Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä65 tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin perusope-

tuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida. Oppiaineen opiskelusta 

vapauttamiseen tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen 

ratkaisuun.  

6.8.4 Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa 

 

Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Pai-

kallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan 

päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden 

oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta päättötodistukseen. Taide- 

ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta päättötodistukseen 

erillistä arvosanaa.  

Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään näihin oppiaineisiin perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä. Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun 

kunkin taide- ja taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoai-

neiden tunnit, on opiskeltu. Kunkin taide- ja taitoaineen osalta päättötodistukseen merkitään oppilaan 

opiskeleman oppimäärän laajuus.  

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimää-

rän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja 

tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä. Yh-

teiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen 

voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa. Tämä korottamisen periaate tulee kirjata paikalli-

seen opetussuunnitelmaan.  

Aleksis Kiven koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten koulussa opiskeltavien 

valinnaisaineiden arviointi toteutetaan päättöarvioinnissa ja mitkä valinnaisaineet ovat sellaisia sanalli-

sesti arvioitavia syventäviä opintoja, joilla voidaan korottaa yhteisen oppiaineen arvosanaa. 

6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi 

 

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai toteuttaa 

kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa tai kielessä yleensä kor-

keammat kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenver-

taisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutu-

mista kuitenkin arvioida perusopetuksen päättyessä suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin.  Osaamisen tason 

määrittämisessä käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin 

kriteerejä.  

Jos painotettu opetus toteutetaan käyttäen valinnaisten aineiden vuosiviikkotunteja, arviointi suoritetaan 

näiden tuntien osalta valinnaisten aineiden arvioinnin periaatteita noudattaen. Kaksikielisessä opetuksessa 

                                                           
65 Perusopetuslaki 18 § 1 mom. 
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oppilaan opiskeleman kohde- tai kielikylpykielen osaaminen arvioidaan vieraiden kielten tai toisen kotimai-

sen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien mukaan. 

Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erillisellä 

todistuksen liitteellä.  

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin 

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä syystä tilapäisesti 

myönnetty siitä vapautusta.66 Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain toi-

sin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.67  

Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle tarjottuihin 

näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole hyväksyttyjä suorituksia suhteessa paikallisessa opetussuunnitel-

massa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin, hän voi saada oppiaineesta hylätyn arvosanan lukuvuosito-

distukseen.  

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  

Mahdollisuus arvioinnin uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä 

ja vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja 

huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät 

koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.68 

6.11 Todistukset 

 
Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat 
 

1. lukuvuositodistus 

2. välitodistus 

3. erotodistus 

4. päättötodistus. 

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

 

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa 

 

Vuosiluokilla 1–3 arviointi lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan sanallinen arvio tai 

numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Mikäli annetaan sanallinen arvio, todistuk-

sesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty.   

                                                           
66 Perusopetuslaki 35 § 
67 Perusopetuslaki 18 § 1 mom. 
68 Perusopetusasetus 19 § 
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Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat.  

Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa annetaan numeroarvosanat. Nume-

roarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.  

Käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa vuosi-

luokilla 4–8. Jos käyttäytymisestä annetaan vuosiluokilla 1–3 sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liit-

teellä. Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteenä. 

Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.  

Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, 

joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.69 Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanalli-

nen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Toiminta-alueittain annettavassa 

opetuksessa käytetään sanallista arviota. 

 

Vuosiluokkien 1 – 3 oppilaille annetaan lukuvuosittain sanallinen väliarviointi. Väliarviointi suoritetaan 
arviointikeskusteluna, ja arviointi kirjataan yhteiseen arviointikeskustelupohjaan. Huoltajilla on oikeus 
osallistua lapsensa arviointikeskusteluun.  
 
Vuosiluokkien 4 - 9 väliarviointi annetaan numeerisesti. Numeerisessa arvioinnissa käytetään yhtenäistä 
arviointipohjaa. 
 
Vuosiluokalla 9 annettava välitodistus ja päättötodistus ovat samanmuotoisia ja ne molemmat annetaan 
periaatteilla, jotka on kuvattu päättöarvioinnin antamisesta valtakunnallisissa opetussuunnitelman pe-
rusteissa.  
 
Väliarviointi suoritetaan marras-helmikuun aikana ja viimeistään viikon 7 loppuun mennessä. Arviointi 
sisältää oppilaan itsearvioinnin. 
 
Koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään väliarvioinnin ajankohta. Arviointikeskus-
telujen ajankohdat ilmoitetaan oppilaskohtaisesti huoltajille. 
 
Koulujen lukuvuosittaisissa toimintasuunnitelmissa kuvataan muun mahdollisen arviointipalautteen ajan-
kohdat ja muodot, tiedottaminen oppilaille ja huoltajille sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Lisäksi toimin-
tasuunnitelmaan kirjataan, mitkä ovat koulun yhteiset opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen anta-
misen periaatteet. 

 

6.11.2 Lukuvuositodistus 

 

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä jokaisella vuosiluokalla lukuun ottamatta 

vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opinto-

ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, missä määrin oppilas on saavuttanut 

asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luo-

kalle tai hänen jättämisestään luokalle.  

                                                           
69 Perusopetusasetus 10 § 4 mom. 
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Kun todistuksessa käytetään numeroarvosanaa, todistukseen merkitään myös arviointiasteikko70.  

Sanallista arviota voidaan käyttää lukuvuositodistuksissa vuosiluokilla 1–3. Sanallisistakin arvioista tulee 

käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuu-

luvassa oppiaineessa.  

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään todis-

tukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liitteenä.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään lukuvuositodistukseen 

ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiai-

netta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos oppilas 

saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään todistukseen, 

mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta ope-

tuksesta mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei merkitä todistukseen.  

Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opiskelema 

kohde- tai kielikylpykieli. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan, lisätään numeroarvosanan tai sanallisen arvion perään tähti (*). Todistuksen lisätietoja-kohdassa 

mainitaan, että oppilas on opiskellut nämä oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.  

Lukuvuositodistukseen merkitään: 

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saa-

vuttanut tavoitteet  
- opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiai-

neessa sekä valinnaisessa aineessa 
- arvio oppilaan käyttäytymisestä 
- oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjalli-

suus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään nume-

roita 
- merkintä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden mukainen. 

6.11.3 Välitodistus 

Opetuksen järjestäjä päättää mahdollisten välitodistusten antamisesta. Välitodistus annetaan samoin perus-

tein kuin lukuvuositodistus.  

                                                           
70 Perusopetusasetus 10 § 3 mom. 
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Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin hakeutumista 

varten.  

Välitodistukseen merkitään: 

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saa-

vuttanut tavoitteet  
- opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiai-

neessa sekä valinnaisessa aineessa 
- oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjalli-

suus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla jatko-opintoihin hakeutumista 

varten annettavaa välitodistusta) 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään nume-

roita 
- maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukainen. 
 

6.11.4 Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun, eroaa kesken perusopetuksen oppimäärän 

suorittamista koulusta71 tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Eroto-

distuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuk-

sista. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään 

toiseen kouluun. 

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen 

arvioita. 

Erotodistukseen merkitään: 

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saa-

vuttanut tavoitteet  
- opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiai-

neessa sekä valinnaisessa aineessa 
- oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjalli-

suus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään nume-

roita 

                                                           
71 Perusopetusasetus 12 § 1 mom. 
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- maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien opetussuunnitelman 
perusteiden mukainen. 

 

6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan 9. vuosiluokan koulutyön päättyessä oppilaalle, jonka suoriutumi-

nen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuu-

luvissa oppiaineissa.  Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) 

ja sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.  

Päättötodistukseen merkitään: 

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan koko nimi ja henkilötunnus  

- todistuksen antamispäivä  
- rehtorin allekirjoitus  
- yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin (5–

10) ja sanoin (välttävä–erinomainen)  
- opintojen laajuus vuosiluokilla 7–9 jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä valinnaisessa ai-

neessa  
- suoritettu oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tu-

tustumista 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko 
- maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden mukainen 
- maininta siitä, että perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen 

ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyk-
sessä. 
 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Vuosiluokilla 7–9 oppilaan opiskelemien yhteisen oppiaineiden ja valinnaisten aineiden laajuus merki-

tään päättötodistukseen vuosiviikkotunteina. 

 

Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, päättötodistukseen merkitään oppilaan opiske-

lema kohde- tai kielikylpykieli. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon numeroarvosana merkitään päättötodistukseen muodossa ”us-

konto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiske-

lemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen 

saamansa numeroarvosana merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen jär-

jestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua numeroarvosa-

naa ei merkitä päättötodistukseen.  

Oppilaan oman äidinkielen opetuksesta mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei mer-

kitä päättötodistukseen. 
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Jos oppilas on opiskellut yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös 

päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa 

myös numeroarviointia. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen 

lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllis-

tetyn oppimäärän mukaan.  

Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättötodistus on sanallinen. 

Päättötodistukseen merkitään arvosanat niistä erityisessä tutkinnossa suoritetuista oppiaineista, jotka on 

suoritettu ennen päättötodistuksen antamista. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä sanallinen liite alle 

kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunniste-

tiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppi-

määrän, merkitään päättötodistukseen numeroarvosana.  Yhteisiin oppiaineisiin liittyvistä syventävistä 

numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään päättötodistukseen yhteisen oppiaineen nimen 

alle valinnaisen aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin 

liittyvät oppilaan suorittamat syventävät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi 

kyseisen oppiaineen alle. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä syventävistä valin-

naisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanal-

linen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen oppiaineen nimen alle merkitään valinnaisen aineen 

nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja merkintä ”hyväksytty”.  

 

Ne valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen 

otsikon ”soveltavat valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä sekä arvio 

joko numeroarvosanana tai merkinnällä ”hyväksytty”.  

 

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhtey-

dessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine 

arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosi-

viikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnais-

aineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todis-

tukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko 

numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” suoritetusta vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.  

 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosa-

naa valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2- kielestä, arvosana jätetään pois ja päättötodistuk-

seen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena 

ja siitä annetaan numeroarvosana. 

Koulu ei voi muuttaa tai korjata jälkikäteen jo saatuun päättötodistukseen kirjattuja arvosanoja lisä-

näyttöjen perusteella. Oppilaan on hankittava uusi, erillinen todistus mahdollisesta parantuneesta osaa-

misesta. Uuden todistuksen voi saada joko osoittamalla osaamisensa erityisessä tutkinnossa72 tai opis-

kelemalla perusopetuksen lisäopetuksessa tai aikuisten perusopetuksessa. 

 

                                                           
72 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 § 
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6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 

 

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa eri-

tyisessä tutkinnossa73. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää  

perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat 

perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. 

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat 

1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 

2. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 

3. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta 

 

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkinnossa, 

hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta tulee 

käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen 

suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle anne-

taan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuk-

sen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään op-

piaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.  

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiai-

neet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

Sivistystoimenjohtaja päättää erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudesta ja ajankohdasta. 
 

 

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin linjaukset siirretään paikalliseen 

opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi. Myös valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan 

loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit siirretään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista paikalli-

seen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi.   

 

Lisäksi opetuksen järjestäjä täsmentää paikallisessa opetussuunnitelmassa seuraavat asiat: 

- yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta 

- arvioinnista tiedottamisen muodot   

- käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet 

- valinnaisten aineiden arviointi sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä tarjoaa 

- opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käy-

tännöt 

                                                           
73 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 § 
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- sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäyty-

misen arvioinnissa  

- valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen järjestäjä niitä 

tarjoaa  

- välitodistukset, mikäli opetuksen järjestäjä niitä päättää antaa 

- erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat. 
 

 

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrä-

tään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 874. 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas 

voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimer-

kiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. 

Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan 

täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen 

mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.  

 

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet 

ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvai-

keuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen mer-

kitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vas-

taamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäi-

sestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tar-

peeseen. 

 

                                                           
74 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § (1287/2013)  
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Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. 

On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän 

jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagogi-

nen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tar-

peen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyö-

hön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 

 

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 

tukea heti tuen tarpeen ilmetessä75. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen 

edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa 

käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta op-

pilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa 

paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollis-

ten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.   

 

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, 

ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai 

kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, 

perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.  

 

Siuntiossa toteutetaan tuen tarpeiden suunnitelmallista kartoitusta yhteistyössä eri toimijoiden kes-
ken. Oppilaan kokonaisvaltaista kasvun ja oppimisen polkua tuetaan nivelvaihesuunnitelman mukai-
sesti. Tukitoimenpiteisiin liittyviä toimintoja voidaan kuvata erillisissä tukimateriaaleissa. 
 
Koulut arvioivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuutta lukuvuosittain toimintakertomuksis-
saan hyödyntäen perusopetuksen laatukriteeristöä. 

 

7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

 

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 

opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipa-

lautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamus, itsearviointi- ja 

oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään 

oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdolli-

sesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimin-

tatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja otta-

maan vastuuta opiskelustaan.  

 

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että erityi-

seen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saa-

man ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan 

tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea 

suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös op-

pilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan henkilöstön asiantuntemusta.  

 

                                                           
75 Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010) 
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Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvi-

tetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa tukea 

tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan-

ohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä 

kysymyksistä.   

 

Toiminta ja yhteistyö siirtymävaiheissa  
 
Esiopetuksesta kouluun  
 
Esiopetus ja alkuopetus tekevät suunniteltua ja säännöllistä yhteistyötä. 
Alkuopetuksen oppilaan ennaltaehkäisevän tuen suunnittelun lähtökohtana on esiopetuksesta saatu 
tieto oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin valmiuksista sekä mahdollisista tuen tarpeista. Esiopetuk-
sessa jokaiselle oppilaalle laadittu oppimissuunnitelma sekä oppilaalle mahdollisesti laadittu HOJKS 
toimitetaan siihen kouluun, jossa oppilas aloittaa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan. Jos esi-
opetusvuoden keväällä on laadittu pedagoginen arvio tai selvitys ensimmäisellä vuosiluokalla järjes-
tettävää tukea varten, myös tämä asiakirja toimitetaan tulevaan kouluun.  
 
Oppilaan esiopettaja antaa opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot oppilaan tule-
valle luokanopettajalle, jotta tämä voi suunnitella oppilaan tarvitsemia tukitoimia niiden perusteella 
yhteistyössä huoltajan kanssa. Mikäli oppilaan etu ja opintososiaalinen tilanne edellyttävät, tukitoi-
mien suunnitteluun voi osallistua erityisopettaja, oppilashuollon edustaja tai muu oppilaan sen hetki-
sessä tilanteessa mukana oleva taho, jonka läsnäolo edellyttää huoltajan suostumusta. 
 
Toiselta vuosiluokalta kolmannelle vuosiluokalle 
 
Oppilaan opetuksen ja oppimisen tuen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan välittää 
siirtymävaiheen pedagogisissa tapaamisissa. Luokanopettaja siirtää oppilaan tiedot uusille opettajille. 
Vuosiluokkien 2 – 3 nivelkohdassa varmistetaan opetussuunnitelman kohdan 6.4.3 ja 7.4 mukaisesti, 
että oppilaalla on edellytykset jatkaa kolmannella luokalla. Mikäli oppilaan etu ja opintososiaalinen 
tilanne edellyttävät, hänen ja huoltajan kanssa käydään arviointikeskustelu. 
 
Kuudennelta vuosiluokalta seitsemännelle vuosiluokalle  
 
Oppilaan opetuksen ja oppimisen tuen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan välittää 
siirtymävaiheen pedagogisissa tapaamisissa. Tarvittavat tiedot välitetään oppilaan luokanohjaajalle ja 
tarpeen mukaan muille opettajille. Vastaanottavassa koulussa muodostetaan opetusryhmät ja suun-
nitellaan opetuksen järjestäminen siten, että kullakin oppilaalla on mahdollisuus saada tarvitse-
maansa tukea, esimerkiksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. 
 
7. vuosiluokan oppilaan luokanopettaja käy läpi yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa 
oppilaan tarvitsemia tukitoimia.  
 
Perusopetuksen päättyessä  
 
Yhdeksännen vuosiluokan keväällä arvioidaan oppimissuunnitelman tai HOJKSin tavoitteiden toteu-
tumisen arvioinnissa otetaan huomioon jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä oppimiseen ja 
opiskeluun tarvittava tuki.  
 
Oppilaanohjaaja ja muut oppilasta opettavat opettajat tarkastelevat oppilaan tilannetta oppilaan ja 
hänen huoltajansa kanssa. Oppimissuunnitelman tai HOJKSin seurantakohtaan kirjataan tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä tarvittavan tuen suunnittelemiseksi jatko-opinnoissa.  
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Valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen 
 
Valmistavassa opetuksessa oppilaalle laaditaan siirtymävaiheen pedagoginen arvio tai selvitys perus-
opetuksessa tarvittavan tuen tason ja tuen muotojen selvittämiseksi. Kun oppilas siirtyy valmistavasta 
opetuksesta perusopetukseen, hänen oma opinto-ohjelmansa välitetään tulevaan kouluun.  
 
Muut siirtymävaiheet  
 
Jos oppilas siirtyy perusopetuksen aikana tai sen jälkeen muun opetuksen järjestäjän järjestämään 
opetukseen, uuteen kouluun tai oppilaitokseen lähetetään sinne viimeisin voimassa oleva pedagogi-
nen asiakirja. Oppilaan luokanvalvoja tai tiedonsiirrosta vastaava henkilö huolehtii, että oppilas ja hä-
nen huoltajansa ovat tietoisia pedagogisen asiakirjan lähettämisestä. 
 
Kaikissa siirtymävaiheissa huomioitavaa: 
 
Koulun toimintasuunnitelmassa määritellään tiedonsiirroista vastaava henkilö.  
 
Mikäli oppilaan etu ja opintososiaalinen tilanne edellyttävät, tukitoimien suunnitteluun voi osallistua 
erityisopettaja, oppilashuollon edustaja tai muu oppilaan sen hetkisessä tilanteessa mukana oleva 
taho, jonka läsnäolo edellyttää huoltajan suostumusta. 
 
Kaikissa siirtymävaiheissa oppilaan oppilashuollollisen tuen järjestämistä varten kootaan tarvittaessa 
oppilaan ja/tai huoltajan kirjallisella suostumuksella oppilashuollon monialainen asiantuntijaryhmä.  

 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana 

 

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman 

kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea76. Kun oppilaalla on tuen tarvetta, 

kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko pe-

rusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja mää-

räykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. 

Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioi-

den käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on 

tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai 

hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. 

  

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä 

käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista 

oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu on osa 

kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huol-

tajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaan-

ottamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuol-

lon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso 

luku 8 Oppilashuolto). 

Oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi ikä- ja kehitystasonsa mukaisella tavalla, kun hänen oppimisensa 
ja koulunkäyntinsä tukemista suunnitellaan.  
 

                                                           
76 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 
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Kun oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan keskustelemaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liit-
tyvistä asioista, heille tulee tarjota mahdollisuus miettiä etukäteen pedagogisiin asiakirjoihin kirjatta-
via näkemyksiään mm.  

• oppilaan vahvuuksista,  

• tavoitteista,  

• tuen tarpeista,  

• edistymisestä ja  

• kotona tarjottavasta tuesta. 
 
Käsiteltävät asiat tulee avata niin, että oppilas ja hänen huoltajansa ymmärtävät niiden merkityksen 
oppilaan opiskelulle myös tulevaisuudessa.  
 
Huoltajilla, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli, on oikeus saada tarvitessaan tulkkausapua sekä 
oppilasta koskevissa tapaamisissa, että koulun muissa opetuksen järjestämistä koskevissa tilaisuuk-
sissa (esim. vanhempainillat). Huoltajien puutteellinen koulun opetuskielen taito tulee ottaa huomi-
oon myös kirjallisessa kodin ja koulun välisessä viestinnässä.  
 
Omakielisillä opettajilla on keskeinen rooli äidinkielenään muuta kuin koulun opetuskieltä puhuvan 
oppilaan huoltajayhteistyössä ja tukitoimien järjestämisessä.  
 
Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten huoltajille annetaan tietoa koulussa annettavan tuen 
muodoista yleisesti. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan oppilaan tukeen liittyvän kotien kanssa tehtävän 
yhteistyön muodot ja periaatteet.  

 

7.2 Yleinen tuki 

 

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin 

vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun 

henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa ote-

taan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.  

 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäi-

siä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen 

aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.  

 

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. 

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.  Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään 

tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ot-

tamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien 

yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityis-

opetuksella tai ohjauksen keinoin.  

 

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea.  Tällöin oppimissuunnitelma si-

sältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. 

Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.  

 

Yleinen tuki on oleellinen osa yleisopetusta. Se kuuluu kaikille oppilaille ja sen toteutumisesta on vas-
tuussa koko koulun kasvatus- ja opetushenkilöstö.  
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Yleinen tuki on etupäässä luokanopettajan tai aineenopettajan antamaa  

• koko opetusryhmää hyödyttävää ja ennaltaehkäisevää tukea tai  

• väliaikaista ohimenevään tuen tarpeeseen suunnattua oppilaskohtaista tukea. 
 
Oppilaan opettaja antaa yleistä tukea yhteistyössä koulunkäyntiavustajan, erityisopettajan ja oppilas-
huoltohenkilöiden kanssa.  
 
Oppilaiden toisilleen antamaa vertaistukea hyödynnetään monipuolisesti.  
 
Yleisen tuen pääpaino on  

• eriyttämisessä,  

• joustavissa ryhmittelyissä sekä  

• fyysisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muokkaamisessa sellaiseksi, että se kannustaa yrit-
tämään ja vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa oppijana.  

 
Tukiopetuksesta ja osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamisesta ilmoitetaan huoltajille. Oppilaalla on 
hänen ikäkautensa huomioiden ja hänen huoltajillaan on oikeus osallistua tarvittavien tukitoimenpi-
teiden suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, jotta niiden saa-
vuttamista voidaan arvioida. Toteutetut tukitoimet kirjataan oppilashallinto-ohjelmaan. 
 
Yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa arvioidaan, onko yleisen tuen keinoja käytetty riittävän mo-
nipuolisesti ennen tehostetun tuen aloittamista.  

 

7.3 Tehostettu tuki 

 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti 

useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn 

oppimissuunnitelman mukaisesti 77. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin 

kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luon-

teeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia 

tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. 

 

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityi-

sen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistä-

mistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtä-

vän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvin-

voinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.  

 

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki 

kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. 

Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mi-

käli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päi-

vitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.   

 

                                                           
77 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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Kaikki tehostetun tuen oppilasta opettavat opettajat osallistuvat oppilaan tilanteen kokonaisvaltai-
seen tarkasteluun ja tuen suunnitteluun sekä ottavat tuen tarpeet huomioon opetuksessaan. Oppi-
laan vahvuuksia kartoitetaan, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi tukitoimien suunnittelussa. Oppi-
laalla on hänen ikäkautensa huomioiden ja hänen huoltajillaan on oikeus osallistua tukitoimien suun-
nitteluun 
 
Toteutetut tukitoimet kirjataan ajantasaisesti oppilashallinto-ohjelmaan. Tehostetun tuen tarvetta ar-
vioidaan säännöllisesti ja seurantatietoja kirjataan oppimissuunnitelmaan vähintään puolen vuoden 
välein.  
 
Siirtymävaiheissa tehostetun tuen oppilaan tilanteesta tulee välittää kohdan 7.1.1. mukaisesti ope-
tuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opettajalle tai koululle viivyttelemättä 
ja monipuolisesti siten, että tuki voidaan aloittaa uudessa koulussa nopeasti ja tuen jatkumo säilyy.  
 
Pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laatimisesta päävastuu on luokanopettajalla / luokanoh-
jaajalla. Oppimissuunnitelman laadinnasta vastaava opettaja välittää opetustyön kannalta oleellisen 
tiedon muille oppilasta opettaville opettajille.  

 

7.3.1 Pedagoginen arvio 

 

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa ku-

vataan 

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökul-

mista 

• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 

• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet 

• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollolli-

silla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 

• arvio tehostetun tuen tarpeesta. 

 

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja 

onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedago-

gisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion 

laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitel-

maa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan 

luvalla. 

 

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsi-

tellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenki-

löiden kanssa78. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimer-

kiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.  

Pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys sekä HOJKS laaditaan Siuntion kunnan 
perusopetuksen yhteisillä lomakepohjilla. 
 

                                                           
78 Laki perusopetuslain muuttamisesta 16 a § (1288/2013) 
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Luokanopettaja tai luokanohjaaja aloittaa oppilaan pedagogisen arvion laatimisen oppilashallinto-oh-
jelmassa. Muut oppilasta opettavat opettajat lisäävät asiakirjaan omat havaintonsa oppilaan vahvuuk-
sista ja tuen tarpeista. Näin muodostuu monipuolinen näkemys oppilaan kokonaistilanteesta.  
 
Oppilaalle annettu tuki, oppilaan kokonaistilanne ja tehostetun tuen aloittaminen käsitellään yhdessä 
vähintään yhden oppilashuollon ammattihenkilön kanssa.  
 
Ensisijaisesti konsultoidaan sitä oppilashuollon ammattihenkilöä, joka parhaiten tuntee kyseessä ole-
van oppilaan. Mahdollisuuksien mukaan  

• oppimiseen kuuluvia asioita käsitellään psykologin kanssa,  

• koulunkäyntiin liittyviä asioita kuraattorin kanssa ja  

• terveydentilaan liittyviä asioita terveydenhoitajan kanssa.  
 
Henkilökohtaisen oppilaskontaktin puuttuessa oppilashuollon ammattihenkilö muodostaa näkemyk-
sensä yleisellä tasolla asiantuntemukseensa perustuen, kun hänelle on selostettu oppilaan kokonais-
tilanne, annettu tuki sekä opettajien näkemys tuen tarpeista jatkossa.  
 
Oppilaalta ja hänen huoltajiltaan pyydetään näkemys oppilaan kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja 
kiinnostuksen kohteista sekä opettajien esittämästä tarvittavasta tuen tasosta ja muodoista. 
 
Huoltajan tai oppilaan eriävä näkemys ei estä tuen tason muuttamista tai tuen antamista. 

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 

 

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan 79. Oppimissuunni-

telma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 

tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.  

 

Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Op-

pimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin 

kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin 

tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.  

 

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tie-

toon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huolta-

jan kanssa80. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnitte-

lussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma 

tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yh-

teydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Li-

säksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.  

 

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan 

kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

 

Oppilaskohtaiset tavoitteet 

• oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan  

                                                           
79 Perusopetuslaki 16 a § 3 mom. (642/2010) 
80 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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• oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 

• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 

 

Pedagogiset ratkaisut 

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

• oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat  

• oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  

• oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet  

 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 

• opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalve-

luiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri 

toimijoiden vastuunjako 

• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 

 

Tuen seuranta ja arviointi 

• oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

sekä arviointiajankohdat  

• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilan-

teesta sekä oppilaan itsearviointi 

• arvioinnissa käytettävät menetelmät, joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin 

tavoin  

• oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta 

• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

 

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

 

Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa 

Oppimissuunnitelmaa käytetään, vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli  

• oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-

ohjelman mukaisesti 

• opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin 

• perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.  

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehos-

tettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. 

 

Oppilaan luokanopettaja tai luokanohjaaja aloittaa oppimissuunnitelman laatimisen oppilashal-
linto-ohjelmaan viivyttelemättä, kun päätös tehostetun tuen aloittamisesta on tehty. Hänen vas-
tuullaan on huolehtia siitä, että tehostetun tuen oppilaalla on  

• voimassa oleva oppimissuunnitelma, sekä siitä, että  

• oppimissuunnitelmaa laadittaessa se täytetään tarvittavilta osin ja riittävän monipuolisesti.  
 
Oppilaan luokanopettaja tai luokanohjaaja vastaa suunnitelman sisältämien tavoitteiden seuran-
nasta. Tavoitteiden tulee olla niin konkreettisia, että niiden saavuttamista voidaan arvioida.  
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Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä  

• oppilaan,  

• kaikkien oppilasta opettavien opettajien,  

• koulunkäyntiavustajan,  

• huoltajien sekä  

• mahdollisten oppilashuoltohenkilöiden kanssa.  
 
Erityisopettaja osallistuu suunnitelman laatimiseen konsultoiden omalla erityisosaamisellaan sekä 
erityisesti niiltä osin kuin itse osallistuu tuen toteuttamiseen.  
 
Oppilas osallistuu ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti oppimissuunnitelman laatimiseen. Hä-
nelle kerrotaan, mistä oppimissuunnitelmassa on kysymys ja mitä se sisältää. Oppimissuunnitel-
maan kirjataan oppilaan oma näkemys hänen oppimisensa ja työskentelynsä nykytilasta ja tavoit-
teista. Samalla sovitaan niistä vastuualueita, joista oppilaan tulee itse huolehtia.  
 
Suunnitelmaan kirjataan myös, miten koti sitoutuu tukemaan oppilasta.  
 
Koulun toimintasuunnitelmassa linjataan, kuka opetushenkilöstön edustaja allekirjoittaa suunnitel-
man. Valmis oppimissuunnitelma tulostetaan, allekirjoitetaan, ja alkuperäinen asiakirja arkistoi-
daan. 
 
Toteutetut tehostetun tuen tukitoimet kirjataan oppilashallinto-ohjelmaan. Oppimissuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitellusti oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa vähintään 
puolen vuoden välein. Seurantaan osallistuvat kaikki ne oppilaan opettajat, joiden opettamia op-
piainesisältöjä suunnitelma koskee taikka joiden oppitunneilla tuen tarve muulla tavalla ilmenee. 
Seurantatiedot kirjataan oppimissuunnitelmaan sen päivittämistä valmistellen. Luokanopettaja tai 
luokanohjaaja välittää muille oppilaan opettajille tiedon mahdollisista seurannassa päätetyistä 
muutoksista. Jos seurannassa ilmenee, että tuki tulee järjestää jotenkin oleellisesti toisin, oppimis-
suunnitelma tulee päivittää. 
 
Oppimissuunnitelma on päivitettävä aina tuen tarpeen tai järjestämisen muuttuessa oleellisesti. Se 
on kuitenkin päivitettävä vähintään vuosittain. Päivittäminen merkitsee käytännössä uuden asiakir-
jan laatimista.  
 
Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa 
 
Oppimissuunnitelma tehdään sekä yleisen että tehostetun tuen oppilaille, jotka saavat maahan-
muuttajien tuettua opetusta. 

 

7.4 Erityinen tuki  

 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavutta-

minen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja 

suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jat-

kamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea on-

nistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opis-

kelusta.  
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Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan 

annettavasta tuesta81 . Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonai-

suuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko 

yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiai-

neittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa 

joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.  

 

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun hen-

kilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä 

pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut 

voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaih-

televat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.  Op-

pilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityis-

opetusta myös osana erityisopetusta.  

 

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla 

on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilas-

huolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.  

 

Erityistä tukea annetaan oppilaalle ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä monipuolisin tukitoimin. 
Opetus voidaan järjestää oppilaan etu ja yleinen opintososiaalinen tilanne huomioon ottaen myös osa-
aikaisen erityisopetuksen pienryhmissä joustavasti ryhmitellen ja / tai jaksoittain.  
 
Kun opetus järjestetään yleisopetuksen pienluokassa, tehdään yhteistyötä muun opetuksen kanssa eri-
laisin integraatio- ja yhteistyöjärjestelyin. Järjestelyt toteutetaan joustavasti ja ne voivat olla molem-
man suuntaisia.  
 
Oppilaan tarvitsema erityinen tuki tulee suunnitella kokonaisuutena, jossa oppimiseen ja koulunkäyn-
tiin tarvittavat tukipalvelut järjestetään osana oppilaan luontaista oppimisympäristöä.  
 
Siuntion perusopetuksen pienluokat 
 
Siuntion perusopetuksessa pienluokka on oppimisen tukemista varten muodostettu opetusryhmä, 
jonka kokoonpano vaihtuu oppilaiden tuen tarpeiden mukaan joustavasti lukuvuosittain ja lukuvuoden 
aikana. Koulun esittää lukuvuosisuunnitelmassaan luokkien muodostamisperiaatteet.  
 
Lähtökohtaisesti oppilailla, joilla on erityisen tuen päätös, on etuoikeus opiskeluun pienluokassa heidän 
yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti.  
 
Rehtori voi sijoittaa oman koulun oppilaan luokkaan ilman viranhaltijapäätöstä. Ennen toimenpidettä 
oppilasta ja hänen huoltajiaan on kuultava asiasta.  
 
Vaikka luokat toimivat eri kouluissa, niihin voidaan sijoittaa toisen koulun oppilaita, kun toimenpide 
katsotaan yksittäisen oppilaan opintososiaalisen tilanteen kannalta hyväksi ratkaisuksi. Toimenpiteen 
edellytyksenä on, että oppilaalla on voimassa oleva erityisen tuen päätös ja sivistystoimen johtajan laa-
tima lähikoulupäätös. 
 

                                                           
81 Perusopetuslaki 17 § 1 mom. (642/2010) 
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Ryhmän oppilaat voivat opiskella eri luokka-asteilla ja millä tahansa tuen tasolla. Luokan opetuksesta 
vastaa erityisluokanopettaja. Ryhmän koko määräytyy perusopetusasetuksen 2§ mukaisesti. Pienluokat 
toimivat kiinteässä yhteistyössä muiden yleisopetuksen luokkien kanssa.  

 

7.4.1 Pedagoginen selvitys 

 

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta peda-

goginen selvitys82. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen 

että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimie-

lin, viranhaltija tai työntekijä hankkii 

• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 

• oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvi-

tyksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. 

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen 

tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 

pedagogiseksi selvitykseksi.83  

 

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan  

• oppilaan oppimisen eteneminen 

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökul-

mista 

• oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 

• oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet 

• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollolli-

silla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea 

• arvio erityisen tuen tarpeesta 

• arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän. 

 

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja 

oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua 

pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistele-

miseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai 

vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös 

niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 

 

Pedagogisen selvityksen laatimisesta on päävastuu luokanopettajalla / erityisluokanopettajalla / luo-
kanohjaajalla, joka aloittaa pedagogisen selvityksen laatimisen oppilashallinto-ohjelmassa. Hän laatii 
yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa kirjallisen selvityksen oppilaan kokonaistilan-
teesta ja oppimisen etenemisestä.  
 

                                                           
82 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki (434/2003) 34 - 36 §  
83 Perusopetuslaki 17 § 3 mom. (642/2010) 
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Oppilaalle annettu tuki ja oppilaan opintososiaalinen tilanne käsitellään yhdessä vähintään yhden op-
pilashuoltohenkilön kanssa. Ensisijaisesti konsultoidaan sitä oppilashuollon ammattihenkilöä, joka 
parhaiten tuntee kyseessä olevan oppilaan. Mahdollisuuksien mukaan  

• oppimiseen kuuluvia asioita käsitellään psykologin kanssa,  

• koulunkäyntiin liittyviä asioita kuraattorin kanssa ja  

• terveydentilaan liittyviä asioita terveydenhoitajan kanssa.  
 
Henkilökohtaisen oppilaskontaktin puuttuessa oppilashuollon ammattihenkilö muodostaa näkemyk-
sensä yleisellä tasolla asiantuntemukseensa perustuen, kun hänelle on selostettu oppilaan kokonais-
tilanne, annettu tuki sekä opettajien näkemys tuen tarpeista jatkossa. Nämä selvitykset kirjataan pe-
dagogiseen selvitykseen ja niiden pohjalta muodostetaan näkemys oppilaan tarvitsemasta tuen ta-
sosta.  
 
Mikäli oppilashuoltohenkilöt ovat työskennelleet oppilaan kanssa, he kirjaavat pedagogiseen selvityk-
seen havaintoihinsa perustuvan arvion oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä valmiuksista 
ja tuen tarpeista.  
 
Pedagogiseen selvitykseen voi tarvittaessa liittää muita asiantuntijalausuntoja. Lausuntojen tehtä-
vänä on antaa lisätietoa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksista ja kuntoutuksellisista me-
netelmistä.  
 
Oppilaan ja hänen huoltajiensa näkemykset oppilaan kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja kiinnostuk-
sen kohteista sekä tuen tarpeista kirjataan pedagogiseen selvitykseen. Oppilaalle ja huoltajille anne-
taan kaksi viikkoa aikaa perehtyä asiakirjaan, minkä jälkeen heitä kuullaan.  
 
Pedagogiseen selvitykseen kirjataan sekä perehtymiseen varattu ajanjakso, lopullisen kuulemisen 
ajankohta, kuulemiseen osallistuneet henkilöt, että oppilaan ja huoltajien kommentit liittyen opetta-
jien esittämään tarvittavaan tuen tasoon ja muotoihin.  
 
Opetuksen ja tuen järjestämisen paikka määritellään sivistystoimialalla erityisen tuen päätöksessä, 
jonka tekee sivistystoimen johtaja. Pedagogisesta selvityksestä on käytävä ilmi perustelut niihin asioi-
hin, joista erityisen tuen päätöksessä päätetään. 

 

7.4.2 Erityisen tuen päätös 

 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea 

koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai lail-

lista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti84. Erityisen tuen päätöksessä 

tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä 

muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen85. Päätökseen 

on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla86. Päätös on aina 

perusteltava87. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.  

 

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. 

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusope-

tuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos 

                                                           
84 Hallintolaki (434/2003) 
85 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
86 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 § ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010) 
87 Hallintolaki 45 § 1mom. 
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psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairau-

den, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi 

voida antaa muuten88. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen 

antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai 

vakavan sairauden seurauksena. 

 

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosi-

luokalle siirtymistä89. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asi-

oissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi peda-

goginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katso-

taan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppi-

laalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. 

 

Sivistystoimen johtaja tekee hallinnollisen erityisen tuen päätöksen, joka koskee  

• erityisen tuen aloittamista,  

• jatkamista,  

• muuttamista, 

• lakkaamista tai muita  

• päätökseen kytkettyjä asioita.  
 
Hallintopäätös tehdään moniammatillisen asiantuntijaryhmän arvion (pedagoginen selvitys) pohjalta. 
 
Jos päätöksen edellytykset eivät pedagogisen selvityksen perusteella täyty, tehdään kielteinen päätös, 
johon kirjataan esityksen raukeamisen syyt. Jos selvitys on puutteellisesti laadittu, sitä pyydetään täy-
dentämään. Erityisen tuen päätös tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan kevätlukukaudella huomioiden ope-
tussuunnitelman luku 6.4.4. 
 
Jos pienluokan oppilas siirtyy opiskelemaan muun opetuksen yhteydessä, erityistä tukea on useimmiten 
hyvä jatkaa niin kauan, kunnes on saatu riittävästi näyttöä siitä, minkä tasoista ja mitä tukea oppilas 
uudessa opiskeluympäristössään tarvitsee. 
 
Hallintopäätöksessä oppilaalle osoitetun pienluokan sijaintikoulu osoitetaan hänelle lähikouluksi siihen 
asti, kun hän opiskelee ko. pienluokalla. Lähikoulusta laaditaan erillinen hallintopäätös, joka oikeuttaa 
maksuttomaan koulukuljetukseen kunnan kuljetusperiaatteiden mukaisesti. 

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen ope-

tuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea 

koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.90 Kaikki erityistä tukea saavan oppi-

laan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoit-

teista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitse-

masta tuesta ja ohjauksesta.  

 

                                                           
88 Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010) 
89 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
90 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010) 
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Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityi-

sen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehostettua tu-

kea tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laa-

dittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitel-

mia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä 

oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä91. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös 

muut asiantuntijat. 

 

Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan 

opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: 

 

Oppilaskohtaiset tavoitteet 

• oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 

• oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 

• oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 

• oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet  

• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosi-

viikkotuntimäärät 

 

Pedagogiset ratkaisut 

• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 

• oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat  

• oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  

• oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet 

 

Opetuksen järjestäminen 

• oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla  

• muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yk-

silöopetuksena annettava erityisopetus 

• erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka ja suunnitelma oppi-

laan opiskelusta tässä luokassa 

• oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan oppilaan oh-

jatusta toiminnasta ja valvonnasta 

 

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

• oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 

• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetus-

palveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako 

• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki  

• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan 

järjestäjän kanssa 

                                                           
91 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010) 
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Tuen seuranta ja arviointi 

• HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arvioin-

tiajankohdat  

• oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilan-

teesta sekä oppilaan itsearviointi 

• oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät, joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hä-

nelle sopivin tavoin  

• HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta 

• suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

 

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 

HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi 

• luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä 

• yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

• yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa HOJKSissa 

määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 

 

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien li-

säksi 

• toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toiminta-alueit-

tain 

• oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOIKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 

toiminta-alueittain 

 

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökoh-

taisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.  

 

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mu-

kaiseksi92. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos erityi-

sen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen anta-

miseksi.  

 

HOJKS-asiakirjan laatimisen aloittaa esiopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja tai luokanoh-
jaaja viivyttelemättä, kun erityisen tuen aloittamisesta on päätetty. Hänen vastuullaan on huolehtia 
siitä, että  

• erityisen tuen oppilaalla on voimassa oleva HOJKS,  

• HOJKS laaditaan tarvittavilta osin ja monipuolisesti sekä siitä, että  

• tavoitteiden saavuttamista seurataan ja asiakirjaa päivitetään suunnitellusti.  
 
HOJKS laaditaan yhteistyössä kaikkien oppilasta opettavien opettajien, oppilaan ja hänen huoltajiensa 
sekä mahdollisen koulunkäynninohjaajan ja tarvittaessa oppilashuoltohenkilöiden kanssa. Erityisopet-
tajalla on keskeinen rooli suunnitelman laatimisessa.  
 

                                                           
92 Perusopetuslaki 17 a § (642/2010) 
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HOJKSin laatiminen edellyttää tapaamista oppilaan ja huoltajien kanssa. Huoltajien luvalla suunnitel-
man laatimiseen voivat osallistua muut yhteistyötahot kuten oppilaan kanssa työskentelevät muut 
ammattilaiset (esim. terapeutti tai tukihenkilö) tai harrastustahot.  
 
Oppilas osallistuu ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti HOJKSin laatimiseen. Hänelle kerrotaan, 
mistä suunnitelmassa on kysymys ja mitä se sisältää. HOJKSiin kirjataan oppilaan oma näkemys hänen 
oppimisensa ja työskentelynsä nykytilasta ja tavoitteista. Siinä sovitaan niistä vastuualueista, joista 
oppilaan tulee itse huolehtia. Näin lisätään oppilaan omaa vastuunottoa koulunkäyntiinsä liittyvissä 
asioissa. Tavoitteiden tulee olla niin konkreettisia, että niiden saavuttamista voidaan arvioida. Suun-
nitelmaan kirjataan myös, miten koti sitoutuu tukemaan oppilasta.  
 
HOJKSiin kirjatun annettavan tuen vaikutusta ja tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitellusti 
oppilaan ja huoltajien kanssa vähintään puolen vuoden välein. Seurantaan osallistuvat kaikki ne oppi-
laan opettajat, joiden opettamia oppiainesisältöjä suunnitelma koskee taikka joiden oppitunneilla 
tuen tarve muulla tavalla ilmenee.  
 
Seurantatiedot kirjataan HOJKSiin sen päivittämistä silmällä pitäen. Jos seurannassa ilmenee, että tuki 
tulee järjestää jotenkin oleellisesti toisin, HOJKS tulee päivittää. HOJKS on päivitettävä aina tuen tar-
peen tai järjestämisen muuttuessa oleellisesti. Se on kuitenkin päivitettävä vähintään vuosittain. Päi-
vittäminen merkitsee käytännössä uuden asiakirjan laatimista. 
 
Valmis HOJKS tulostetaan ja alkuperäinen asiakirja arkistoidaan erillisen ohjeen mukaisesti. Toteute-
tut erityisen tuen tukitoimet kirjataan oppilashallinto-ohjelmaan. Koulun lukuvuosittaisessa toiminta-
suunnitelmassa määritellään, kuka allekirjoittaa HOJKS:in koulun toimesta.  

 

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

 

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimää-

riin93. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset ta-

voitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.  

 

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen 

keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset 

painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. 

Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvi-

oidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoittei-

den saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä 

voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen 

opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistä-

miseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa. 

 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason 

määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän 

haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Pedagoginen selvi-

tys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla 

                                                           
93 Perusopetuslaki 3 § 2 mom. (477/2003) ja 11 § 1 mom. (453/2001) 
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arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiai-

neen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä 

tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

 

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista 

ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne kuvataan riittävän sel-

keästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska oppilaan opetus ja arviointi to-

teutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suh-

teessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tue-

taan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen ope-

tuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut 

HOJKSin sisällöt.  

 

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvo-

sana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisä-

tietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilölliste-

tyn oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosi-

luokilla ja myös päättötodistuksessa. 

 

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän 

suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perus-

tuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta teh-

dään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapaut-

tamisesta päätetään erityisen tuen päätöksessä.  Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilai-

den oppiaineiden opiskelusta vapauttamisesta on säädetty erityissäännöksissä94. Oppilaalle, joka on 

muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta ope-

tusta tai ohjattua toimintaa95.  

 

Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä oppi-

laan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-opintoihin. 

 

Mikäli oppilaalla on oppimisessaan suuria vaikeuksia, hänen oppimissuunnitelmassaan tai HOJKS:ssa 
määritellään haasteellisen oppiaineen tai useamman oppiaineen erityiset painoalueet eli ydinsisällöt, 
joita opiskelemalla oppilas voi vielä suorittaa oppimäärän hyväksytysti yleisen oppimäärän mukaan. 
 
Jos oppilas ei näillä ja muilla tukitoimenpiteillä saavuta tai tule saavuttamaan yleisen oppimäärän vä-
himmäistavoitteita hyväksyttävästi (vähintään arvosanaa viisi), oppiaineen oppimäärä voidaan yksi-
löllistää.  
 
Oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa keskustellaan yksilöllistämisestä ja kerrotaan sen vaikutuksista 
opintoihin tulevaisuudessa. Jos oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, laaditaan sitä varten pedago-
ginen selvitys ja laaditaan erityisen tuen päätös.  
 
Oppilas voi opiskella yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistettyä oppimäärää muun opetuksen 
yhteydessä, pienemmissä, joustavissa ryhmissä tai pienluokassa. 
 

                                                           
94 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 9 § 2 mom. 
95 Perusopetusasetus 5 § 1 mom.  
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Opetusta eriytetään, ja erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja tukevat opiskelussa tarpeen mukaan. 
Yksilöllistetyn oppimäärän sanallinen arviointi on suositeltavaa. On huomattava, että oppilaan arvi-
ointi myös perusopetuksen päättöarvioinnissa voi yksilöllistettyjen oppimäärien osalta olla sanallinen. 
 
Yksilöllistäminen perusopetuksen viimeisenä lukuvuotena ei ole suositeltavaa. Sen sijaan on suositel-
tavaa tarkastella hyvissä ajoin ennen 9. vuosiluokan kevätlukukautta, 

• onko oppilaan osaaminen yksilöllistetyissä oppiaineissa yleisopetuksen oppimäärän mukai-
nen ja  

• onko siten edellytyksiä purkaa tehty eritysopetuksen päätös, jolloin 

• oppilaan osaaminen arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen päättöarvioin-
nin kriteerien mukaisesti. 

 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 

 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole 

mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä 

aikaisemmin96. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidenne-

tyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta97. 

Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa 

kestää yhden tai kaksi vuotta98. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opis-

kelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.  

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla 

syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.99 Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsään-

töisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. 

Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 

vuonna oikeus saada esiopetusta 100 . Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oi-

keus alkaa sen vuoden syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden 

pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.  

 

Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Lap-

sen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan 

vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiope-

tuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja ko-

konaistilanteen perusteella. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti 

kolmella eri tavalla: 

 

• Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 

vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloit-

taa tämän jälkeen perusopetuksen. 

                                                           
96 Perusopetuslaki 25 § 2 mom. 
97 Perusopetuslaki 25 § 1 mom. 
98 Perusopetuslaki 9 § 2 mom. 
99 Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997) 
100 Perusopetuslaki 26 a § 1 mom. (1288/1999) 
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• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyt-

tää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusope-

tuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyt-

tää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen 

vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Perusopetuksen 

myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.101 

 

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen tarkistamisen yh-

teydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös 

pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden 

piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea. 

 

Sivistystoimen johtaja tekee erityisen tuen päätöksen, johon sisältyy päätös pidennetystä oppivelvol-
lisuudesta. Päätöksessä otetaan huomioon psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon sisältämä 
tieto.  
 
Päätös tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista sinä vuonna, jona lapsi täyttää 
viisi vuotta.  
 
Jos päätös on jäänyt tekemättä tai oppilaan tilanne muuttuu esi- tai perusopetuksen aikana, voidaan 
päätös poikkeuksellisesti tehdä myöhemminkin. Tällöin oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta 
päätös vaikuttaa oppilaan opetusryhmän kokoon ja se voi vaikuttaa myös opetettaviin oppiaineisiin.  
 
Pedagogista selvitystä ei tarvita. Jos lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä, varhaiskasvatuksen erityis-
opettaja voi antaa lausunnon päätöksen tueksi.  
 
Päätös perustuu aina lapsen kognitiivisiin ja toiminnallisiin valmiuksiin ja kykyihin. Näin ollen tiettyyn 
vammaryhmään kuuluminen (esim. KELA:n määritelmissä) tai tietyssä koulussa opiskeleminen ei 
johda automaattisesti opiskeluun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Kaikki näkö- tai kuulovam-
maiset, esimerkiksi kuulokojetta käyttävät eivät automaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden 
piiriin, vaan päätöstä tulee harkita opetussuunnitelman perusteiden mukaisen määritelmän pohjalta. 
Lievissä ja jopa keskivaikeissa kuulovammoissa, joissa koulunkäynti usein sujuu hyvin tukitoimien 
avulla tai joissakin tapauksissa lähes ilman tukitoimia ja oppilas tulee selviytymään perusopetuksen 
tavoitteista yhdeksässä vuodessa, ei päätös aina ole tarpeellinen. 
 
Tiivis huoltajien kanssa ja moniammatillisesti tehtävä yhteistyö, jossa hyödynnetään sekä varhaiskas-
vatuksen, esiopetuksen että perusopetuksen asiantuntijoiden näkemyksiä, on välttämätöntä lapsen 
oppimisen ja koulunkäynnin valmiuksien arvioimiseksi sekä tarvittavien tukitoimien suunnittele-
miseksi.  
 
Siuntion kunnan perusopetuksessa pidennetty oppivelvollisuus voidaan toteuttaa millä tahansa val-
takunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määrätyllä tavalla. Pidennettyä oppivelvollisuutta 
opiskeleva oppilas voi opiskella valmiuksiensa mukaisesti missä tahansa esiopetusryhmässä tai kou-
lussa, jossa hänen tarvitsemansa tuki voidaan järjestää. Mikäli oppilaan opintososiaalinen tilanne 
edellyttää, hänelle voidaan osoittaa toisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämä oppilaitos lähikouluksi. 
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan HOJKS laaditaan alkuopetuksessa esiopetuksen HOJKSin ja 
kuntoutussuunnitelman pohjalta. Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan tarvittaessa tarkemmin 

                                                           
101 Perusopetuslaki 27 § 
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pidennetyn oppivelvollisuuden toteuttaminen, yhteistyö ja käytännöt esimerkiksi esiopetuksen ja 
koulun välillä. 

 

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 

 

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alu-

eittain102. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan tervey-

dentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain 103. Opetuksen järjestämisestä oppiai-

nejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä 104. Opetus järjestetään toiminta-

alueittain vain, kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä op-

pimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten 

toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. 

 

Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla 

hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat op-

pilaan vahvuudet. Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehite-

tään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppi-

laan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että 

ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. 

 

Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vah-

vuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. 

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistetään ja yl-

läpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huol-

tajan kanssa. Lisäksi tehdään opettajien keskinäistä sekä muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä 

yhteistyötä. 

 

Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää kokonais- 

ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja 

arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun 

ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-

alueita. 

 

Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle 

rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas on 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppi-

laita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen tarkoituksenmukaisia tapoja kom-

munikoida. Oppilaalla tulee olla tarvittaessa käytettävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kie-

len ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viitto-

mien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-

alueita. Kommunikaatiotaitoja harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana. 

 

                                                           
102 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 9 § 3 mom. 
103 Perusopetuslaki 18 § 1 mom. 
104 Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010) 
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Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja osallisuuden 

kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tun-

netaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismotivaatiota tuetaan 

luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimisen il-

mapiiriä. 

 

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan 

ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajat-

telemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen oppimisen tulee sisältää aistien sti-

mulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-seu-

raussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittami-

sen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kogni-

tiivisten taitojen oppimiseen.  

 

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista ympäristönsä toi-

mintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja turvalli-

suutta, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alu-

eita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaa-

tion, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, sosiaalisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja 

harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa. 

 

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan 

aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä 

voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.  

 

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään toiminta-alueittain. Oppimisen tavoit-
teet, sisällöt, menetelmät ja arviointitavat suunnitellaan aina yksilöllisesti ja kirjataan oppilaan 
HOJKSiin.  
 
Yksilöllisen suunnitelman laatimisen pohjana käytetään tämän opetussuunnitelman sisältämiä toi-
minta-alueiden yleiskuvauksia. Laaja-alainen oppiminen toteutuu eri toiminta-alueiden tavoitteiden 
nivoutuessa yhteen.  
 
Opetuksessa eheytetään taitoja arkielämänläheisiksi kokonaisuuksiksi. Opetus perustuu oppilaan vah-
vuuksien, taitojen ja kehityksen arviointiin.  
 
Opetuksen suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Lisäksi suunnit-
teluun osallistuvat oppilaan kanssa työskentelevä koulun muu henkilöstö sekä tarvittaessa huoltajien 
suostumuksesta eri alojen asiantuntijat. 
 
Toiminta-alueittain opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan oppilaan vahvuudet. 
Oppimisen ohjaaminen perustuu oppilaan vahvuuksia hyödyntävään, tuen tarpeet huomioivaan ja 
yksilölliseen opetuksen suunnitteluun. 
 

1. Motoriset taidot 
 
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää ko-
konais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Samalla vahvistetaan oppilaan minäkuvaa ja itsetun-
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toa. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysinen ja motorinen kehitys, terveydentila ja mah-
dolliset rajoitukset. Opetuksessa tulee hyödyntää ympäröivä luonto ja vuodenajat, lähiympäristö ja 
lähialueen liikuntapalvelut sekä koulun tarjoamat mahdollisuudet ja resurssit. 
 
Motoristen taitojen kehittäminen on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:  
1) motoristen taitojen suunnittelu ja ohjaus,  
2) kehon tuntemus,  
3) tasapaino ja koordinaatio,  
4) rytmi ja  
5) kestävyys ja lihasvoiman kehittäminen. 
 
1.1 Motoristen taitojen suunnittelu ja ohjaus 

• Oppilasta tuetaan ohjaamaan omaa toimintaansa. 

• Oppilas oppii monipuolisesti sekä kokonais- että hienomotorisia perustaitoja. 

• Oppilas kokee liikunnan iloa ja saa virikkeitä liikunnan harrastamiseen. 
1.2 Kehon tuntemus 

• Oppilas tiedostaa oman kehonsa ja sen osat. 

• Oppilas hahmottaa oman kehonsa suhteessa itseensä, ympäristöönsä sekä toimintaan. 

• Oppilas tiedostaa ja harjoittelee erilaisia liikkumistapoja. 

• Oppilas tutustuu eri liikuntavälineisiin. 
1.3 Tasapaino ja koordinaatio 

• Oppilas kontrolloi omaa kehoaan. 

• Oppilas oppii silmän ja käden/jalan koordinaatiotaitoja. 
1.4 Rytmi 

• Oppilas oppii käyttämään kehon rytmiä liikkeissään ja toiminnassaan. 
1.5 Kestävyys ja lihasvoiman kehittäminen 

• Oppilas harjaantuu havaintomotorisissa ja motorisissa perustaidoissaan. 

• Oppilas pyrkii ylläpitämään ja kehittämään peruskuntoaan. 
 
Keskeisiä sisältöjä ja menetelmiä: 

• perusliikuntataidot kuten kävely, juoksu, hypyt, ryömiminen, konttaaminen, keinuminen, kie-
riminen ja kiipeäminen 

• sensomotorinen liikunta 

• voiman säätelyn harjoitukset (puristaminen, tavaroiden kantaminen, nostaminen, kosketta-
minen) 

• koordinaation harjoittelu ilman välineitä, välineillä ja telineillä 

• musiikki- ja ilmaisuliikunta sekä tanssit 

• pallottelu (mm. vierittäminen, heittäminen, kiinniotto, pompottaminen) 

• luontoliikunta 

• talviliikunta 

• veteen totuttautuminen ja uintiharjoitukset 

• liikunnalliset ja vuorovaikutteiset leikit 
  
2. Kommunikaatiotaidot 
 
Kommunikaatiotaitojen oppimisen tavoitteena on orientoitumisreaktion muodostuminen ja sen poh-
jalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen. Tavoitteena on, että oppilas on 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän op-
pilaita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen luonteenomaisia tapoja kom-
munikoida. Oppilaalle tulee olla käytettävissä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, joita voivat 
olla esimerkiksi viittomat ja osoittaminen, kuvat, kirjoitettu teksti, konkreettiset esineet ja kokonais-
valtainen kehon viestintä. Kaikessa opetuksessa ymmärretään kielen ja ajattelun merkitys, jota tue-
taan eri menetelmin. 
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Kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehittäminen on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:  
 
2.1 Kielellinen tietoisuus 

• Oppilaan symbolifunktion kehittyminen edistyy. 

• Oppilas ymmärtää kommunikaation merkityksen ja voiman. 

• Oppilas ymmärtää kielen ja kommunikaation vuorovaikutuksellisen merkityksen. 
2.2 Ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen 

• Oppilas ymmärtää hänelle suunnattua kommunikaatiota. 

• Oppilas osaa tehdä kommunikaatioaloitteita sekä ylläpitää kommunikaatiotaan. 

• Oppilas harjoittelee keskustelutaitoja. 
2.3 Kommunikaation keinot 

• Oppilas ymmärtää ja oppii tarvittaessa käyttämään vuorovaikutuksen tukena hänelle luon-
taista tapaa kommunikoida. 

• Oppilas ymmärtää ja käyttää kommunikaatiomenetelmiä eri tilanteissa. 
2.4 Kirjainten, sanojen ja lauseiden tunnistaminen ja käyttö 

• Oppilas ymmärtää puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien symboloivan merkityksen. 

• Oppilas laajentaa käsite- ja sanavarastoaan. 
 
Keskeisiä sisältöjä ja menetelmiä: 

• orientoituminen tilanteeseen suuntaamalla katse, keskittymällä olennaiseen ja rauhoittumi-
nen tilanteeseen 

• suualueen motoriikan aktivointi ja harjoittelu 

• oman kommunikaatiokeinon käyttäminen ja vahvistaminen eri tilanteissa 

• käsitteiden harjoittelu, ylä- ja alakäsitteet 

• erilaisiin kirjallisuuden muotoihin tutustuminen, kuten runot, lorut, riimittely, sadut, tieto-
tekstit ja eri kirjallisuuden lajit 

• keskustelu-, vuorovaikutus- ja ilmaisulliset leikit ja harjoitukset 

• sanan äännerakenteen harjoittelu 

• kirjaimiin tutustuminen eri aistien avulla ja eteneminen yksilöllisesti sanatasoiseen tunnista-
miseen 

• kirjaston käyttö 
  
3. Sosiaaliset taidot 
 
Sosiaalisten taitojen oppimisen tarkoituksena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen sosi-
aalisissa suhteissa ja erilaisissa esineympäristöissä. Sosiaalistumisprosessia ohjaavina tekijöinä ovat 
oppilaan muodostama kuva ympäristöstä ja omasta itsestään sekä ympäristön häneen kohdistamat 
odotukset. Tunteiden kehittymisen lähtökohtana ovat tarve tuntea hellyyttä ja turvallisuutta, ymmär-
tää ja tulla ymmärretyksi, tarve olla yhdessä muiden kanssa ja kuulua johonkin yhteisöön, tarve tutkia, 
kokeilla ja vaikuttaa ympäristöön, tarve oppia ja selviytyä itsenäisesti. Oppilaan itsetuntemusta tue-
taan luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimi-
sen ilmapiiriä. Tavoitteisiin pyritään harjoittamalla sosiaalisia taitoja aluksi aikuisen ja sitten lasten 
välisissä vuorovaikutustilanteissa. 
 
Sosiaaliset taidot sisältävät:  
 
3.1 Vuorovaikutustaidot 

• Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

• Oppilas etenee sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa omien edellytystensä mukaisesti. 
3.2 Itsehallinnan taidot 

• Oppilas oppii tekemään valintoja erilaisissa tilanteissa. 

• Oppilas noudattaa sovittuja sosiaalisia sääntöjä. 
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• Oppilas oppii sopeutumaan muutoksiin. 

• Oppilas oppii hallitsemaan ja kontrolloimaan omaa käyttäytymistään. 
 
Keskeisiä sisältöjä ja menetelmiä: 

• vuorovaikutusharjoitteet, -leikit ja -pelit 

• ryhmätilanteissa oleminen (istuminen paikoillaan, odottaminen, toisen huomioonottaminen) 

• tottuminen koulun eri vuorovaikutustilanteisiin (välitunti, juhlat, ruokailu) 

• oikean ja väärän toimintatavan tunnistaminen ja harjoitteleminen 

• hyvät käytöstavat (kiittäminen, anteeksipyytäminen ja tervehtiminen) 

• yhteisten sääntöjen noudattaminen 

• tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen 

• sosiaalisissa tilanteissa sopivan käytöksen harjoittelu 

• retket, kaupassakäynti ja muut koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt. 
  
4. Kognitiiviset taidot 
 
Kognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan tietojen vastaanottamista, hankkimista, muokkaamista, taltioi-
mista, mieleen palauttamista ja tiedon soveltamista sekä ongelmanratkaisua. Oppimisprosessissa on 
keskeistä mallista oppiminen ja jäljittelytaitojen (kielellinen ja motorinen) kehittyminen. Opetuksella 
pyritään siihen, että oppilas oppii oman toimintansa kautta jäsentämään hankkimaansa tietoa sekä 
yhdistämään asioita ja tapahtumia mielekkäällä tavalla. Oppiaineiden sisällöt voivat olla osa kognitii-
visten taitojen opettelua. 
 
Kognitiivisten taitojen osa-alueet ovat: 
 
4.1 Aistien stimulointi ja harjoittaminen 

• Oppilas aktivoituu käyttämään eri aistejaan. 

• Oppilas oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. 
4.2 Luokittelu ja valintojen tekeminen 

• Oppilas oppii luokittelemaan samanlaiset ja erottelemaan erilaiset asiat/esineet. 

• Oppilas oppii tekemään valintoja eri vaihtoehtojen välillä. 
4.3 Ongelmanratkaisu 

• Oppilas tulee tietoiseksi esineiden pysyvyydestä aistiensa avulla. 

• Oppilas havaitsee ja paikallistaa esineet/asiat ja ymmärtää niiden väliset suhteet. 

• Oppilas oppii käyttämään välineitä päämääräänsä pyrkiessään. 

• Oppilas ymmärtää esineiden väliset suhteet, käsittelyn ja hallinnan. 
4.4 Syy- ja seuraussuhteet 

• Oppilas ymmärtää omien ja/tai muiden toimintojen seuraukset. 

• Oppilas ennakoi tulevia tapahtumia ja niiden järjestyksiä signaalien (esim. esine, kuva, ele) 
avulla. 

 
Keskeisiä sisältöjä ja menetelmiä: 

• asioiden yhteyden opettelu ja ymmärtäminen liittämällä ne arjen kokemuksellisiin tilanteisiin 
eri aistikanavia hyödyntämällä 

• aistiharjoitteet 

• kuvataiteelliset menetelmät eri aihealueiden käsittelyssä 

• tietokoneavusteinen opetus 

• vuodenaikojen vaihtelu ja niiden vaikutus ympäröivään luontoon eri oppiaineita hyödyntäen 

• aikakäsite, kuten tunti, päivä, viikko, kuukaudet ja vuosi 

• sään havainnointi 

• esineiden luokittelua, vertailua ja järjestämistä toiminnallisin menetelmin 

• rakentelu ja kokoaminen 



108 
 

• avaruudellisten suhteiden hahmottaminen ajassa ja tilassa 

• mittaaminen 

• numeron tunnistaminen, lukumäärien harjoittelu ja lukujonon hahmottaminen arjen toimin-
noissa (kalenteri) 

• kappaleiden ja kuvioiden tunnistaminen 

• tutustuminen 

• juhlapäiviin ja -tilaisuuksiin tutustuminen ja osallistuminen 

• yleisimpiin eläimiin ja kasveihin kokemuksellisesti 
  
5. Päivittäiset taidot 
 
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista elinympäristön 
toimintaan ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäisyyttään. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo 
mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, tieto- ja viestintäteknologisten taito-
jen sekä sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Opeteltuja taitoja yleistetään päivittäisiin tilanteisiin. 
 
Päivittäisten toimintojen taidot jaetaan seuraaviin osa-alueisiin:  
1) terveys ja turvallisuus,  
2) arkipäivän elämän taidot,  
3) asuminen ja vapaa-aika sekä  
4) ympäristössä liikkuminen. 
 
5.1 Terveys ja turvallisuus 

• Oppilas toimii terveyttä ylläpitävällä tavalla. 

• Oppilas huomioi vaaratilanteet. 

• Oppilas oppii noudattamaan sääntöjä. 
5.2 Arkipäivän elämän taidot 

• Oppilas oppii itsenäiseen ruokailuun liittyviä taitoja ja maistaa/syö erilaisia ruokia. 

• Oppilas oppii pukeutumiseen ja riisuutumiseen liittyviä taitoja. 

• Oppilas oppii henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä taitoja. 

• Oppilas noudattaa omaa päiväjärjestystään. 
 
5.3 Asuminen ja vapaa-aika 

• Oppilas osallistuu päivittäisiin askareisiin (vaatehuolto, ruoanlaitto, siivous yms.). 

• Oppilas oppii soveltamaan omaksumiaan taitoja eri tilanteissa (koti, tilapäishoito, harrastuk-
set). 

• Oppilas harjaantuu käyttämään vapaa-aikaansa mielekkäästi. 
5.4 Ympäristössä liikkuminen 

• Oppilas harjaantuu liikkumaan omien kykyjensä mukaan. 

• Oppilas tutustuu eri kulkuvälineisiin ja ympäristöihin. 
 
Keskeisiä sisältöjä ja menetelmiä: 

• Taidoissa harjaantuminen liitetään luonnollisena osana jokapäiväisiin liikkumis-, ruokailu-, pu-
keutumis- ja siisteyskasvatustilanteisiin. 

• Mahdollisuuksien mukaan oppilasta ohjataan osallistumaan myös kodin ja koulun askareisiin 
sekä hahmottamaan eri tiloja, liikkumaan niissä ja tutustumaan lähiympäristöön ja sen luon-
toon. 

 

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  

7.5.1 Tukiopetus 
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Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-

kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta105. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulun-

käyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuk-

sella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin 

usein kuin on tarpeen.  

 

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen 

järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uu-

sia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään 

jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin. 

 

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua tu-

kiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien 

aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyt-

tää tukiopetuksen toteuttamisessa. 

 

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas 

tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista 

tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huol-

tajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja 

koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.  

 

Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan op-

pilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetukseen 

jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.  

 

Koulujen resurssit kohdennetaan ja työjärjestykset suunnitellaan siten, että jokaisella oppilaalla on 
mahdollisuus saada tukiopetusta sitä tarvitessaan. Tukiopetusta voi antaa kuka tahansa koulun opet-
taja.  
 
Omakielinen opetus (OMO) on oppilaalle hänen äidinkielellään annettavaa tukea eri oppiaineissa. 
Omakielisen opetuksen tavoitteena on tukea perusopetuksessa opetettavien käsitteiden omaksu-
mista ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä oppilaan oppimistaitoja ja koulunkäyntiä. Omakielinen opetus 
suunnitellaan osana oppilaan opetuksen järjestämisen laajempaa kokonaisuutta.  
 
OMO-opetus voidaan järjestää samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena. Sitä annetaan joko op-
pilaan työjärjestysten mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Oppilaalle, joka osallistuu 
OMO-opetukseen, voidaan antaa eri oppiaineisiin liittyvää tukiopetusta omalla äidinkielellä. 
  
Maahanmuuttajien tuettu opetus (MATU) on suomen kielen ja eri oppiaineiden opetusta suomeksi 
oppilaille, joiden kehittyvää opiskelukieltä, muita opiskeluvalmiuksia ja / tai koulunkäyntivalmiuksia 
tarvitsee tukea. MATU-opetusta järjestetään pääsääntöisesti oppilaan omassa koulussa. Sitä voidaan 
järjestää samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöllisenä erikseen annettavana tu-
kiopetuksena.  
 
Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan tukiopetuksen, omakielisen opetuksen ja maahanmuutta-
jien tuetun opetuksen toimintamallit, työnjako ja yhteistyö.  

 

                                                           
105 Perusopetuslaki 16 § 1 mom. (642/2010) 
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7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus 

 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista eri-

tyisopetusta muun opetuksen ohessa106. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esi-

merkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppi-

aineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityis-

opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäyn-

nin vaikeuksia. 

 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai 

yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan 

muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaiku-

tuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  

 

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista eri-

tyisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan 

tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.  

 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityis-

opetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös 

erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan 

oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet 

osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikai-

sen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.  

 

Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintatapoina kehitetään erityisesti yhteisopettajuutta ja joustavia 
ryhmittelyjä. Opetus voidaan järjestää myös jaksoittain.  
 
Huoltajille tiedotetaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä yleisesti.  
 
Yksittäisen oppilaan tuen järjestämisestä sen eri vaiheissa tiedotetaan ja tarvittaessa keskustellaan tar-
kemmin huoltajakohtaisesti.  
 
Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamallit, työnjako ja yh-
teistyö. 

 

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet 

 

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapal-

velut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla107. Tarkoituksena on turvata 

oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutuk-

seen kaikkina koulupäivinä.  

 

                                                           
106 Perusopetuslaki 16 § 2 mom. (642/2010) 
107 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003) 
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Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeu-

den takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia sym-

bolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa käyt-

tää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa.  Eriasteisesti kuulovammaisten oppilai-

den kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan 

kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia me-

netelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai mui-

den symbolien avulla. 

 

Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppi-

mista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulun-

käyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden 

mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun 

henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä. 

 

Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen it-

setunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kyke-

nee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki 

voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. 

 

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen 

tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia tieto-

teknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskittymistä tukevia 

apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi opetukseen osallistumisen edellyt-

tämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen 

muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tar-

vetta arvioidaan säännöllisesti. 

 

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien palve-

lujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita asiantuntijoita. Op-

pilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi. Tällöin 

hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstölle 

suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.  

 

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityi-

sistä apuvälineistä.  Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteis-

työnä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantun-

tijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan 

pedagogisessa arviossa.  Erityistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve 

arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehos-

tettua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopää-

tös. Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. 

 

Siuntion perusopetuksessa koulunkäyntiavustajaresurssin jaossa noudatetaan sivistyslautakunnan 
päättämää linjausta. Resurssi tarkistetaan lukuvuosittain. 
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Koulunkäyntiavustajan keskeisenä tehtävänä on avustaa oppilaita oppimisessa ja muussa koulupäivään 
liittyvissä toiminnoissa. Koulunkäyntiavustajan työpanoksen kohdentamisesta päättää koulun rehtori 
tai apulaisrehtori oppilaiden tuen tarpeen perusteella.  
 
Tuen tarvetta voi arvioida rehtorin apuna tiimi, jossa on esim. erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja mah-
dollisesti oppilashuoltohenkilöstön edustus. Opettajien ja koulunkäyntiavustajien näkemystä kuullaan. 
Oppilailla on heidän ikäkautensa huomioiden ja heidän huoltajillaan on oikeus tulla kuulluksi tukitoi-
menpiteitä suunniteltaessa. 
 
Koulunkäynninavustajan päivittäiset työtehtävät luokkatason oppilastyössä sovitaan opettajan ja kou-
lunkäynninavustajan kesken yhdessä toimintaa suunnitellen.  

 

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä mahdolli-

simman konkreettisesti alla olevissa asioissa.  

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset 

• ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit (loppu omaksi kohdakseen) 

• toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa 

• oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi 

• yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa  

• yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen 

tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa  

• kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kysymyksissä  

• oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä 

 

Yleinen tuki  

• yleisen tuen käytännön järjestäminen  

• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken  

• yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 

 

Tehostettu tuki 

• tehostetun tuen käytännön järjestäminen 

• pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet 

• toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä  

• oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet 

• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman 

laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 

• menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitel-

man laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioin-

nissa 

 

Erityinen tuki 

• erityisen tuen käytännön järjestäminen 

• pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet 
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• oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely 

• erityisen tuen päätöksen tekeminen 

• erityisen tuen päätöksen tarkistaminen 

• toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena 

• HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet 

•  yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadin-

nassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 

• menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä  

• menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadin-

nassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 

• oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, eri-

tyisen tuen päätöstä ja HOJKSin laatimista. 

• pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen: 

o lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö pro-

sessissa  

o opetuksen käytännön järjestäminen 

o yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toi-

mijoiden vastuut ja työnjako 

o yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 

o eri oppiaineiden mahdollinen yhdistäminen oppiainekokonaisuuksiksi tai jakaminen osa-

alueisiin sekä niiden tarkempi kuvaus 

o tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien tarkempi kuvaus toiminta-alueittain  

 

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot: 

• käytännön järjestäminen 

• yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken  

• oppilaalle ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liitty-

vät toimintatavat 

 

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja 

erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättä-

mällä tavalla108. 

 

LUKU 8 OPPILASHUOLTO  
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön 

sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja op-

pilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä109.  

 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tul-

lut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetus-

tehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus110. 

                                                           
108 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)  
109 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom. 
110 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989 
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Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyt-

tää111. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 

kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tu-

kevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen 

oppilashuoltoon.112 Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat 

luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa 

tukeminen.  

 

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuol-

tolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan op-

pilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunni-

telman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrä-

tään perusteiden luvussa 7113. 

 

Siuntion kunnan oppilashuollossa painotetaan seuraavia säädöksistä nousevia arvoja:  

• Lapsen ja nuoren osallisuus  

• Yhteisöllisyys  

• Varhainen tuki  

• Palveluiden yhdenvertaisuus ja laatu  

• Monialainen yhteistyö  

 

Toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja nuori.  

 

 
 

 Toiminnan arviointi 

Varhaiskasvatus ja opetustoimi arvioi opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteis-

työssä kunnan opetustoimen ja perusturvan kanssa sekä osallistua ulkopuoliseen opiskeluhuol-

toa koskevaan arviointiin. Arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan. Oppilaitokset arvioivat oppi-

lashuoltotoimintaa lukuvuosien päätteeksi laadittavissa toimintakertomuksissa. Arvioinnin tu-

kena käytetään perusopetuksen laatukriteeristöä.  

                                                           
111 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.  
112 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.  
113 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 § 
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Toiminnan valvonta  

Siuntion kunta vastaa yhteistyössä oppilaitoksen (esim. Luksia) sijaintikunnan opetustoimen ja 

sosiaali- ja terveystoimen kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. 

 

Oppilashuollon kokonaisuus Siuntion kunnassa / Elevvårdens helhet i Sjundeå kommun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 

 
Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 

siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus114. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteis-

työssä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa 

yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.115 Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa 

havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaa-

vien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökun-

nalla.116 Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon pal-

velut117. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja 

tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla118. Palvelut järjestetään lain edel-

lyttämässä määräajassa119.  

 

                                                           
114 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom.  
115 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom.  
116 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom.  
117 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom.  
118 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
119 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 § 

Kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuolto-
suunnitelma / Kommunens plan för elevvård i 

förskoleundervisningen och i den grundläg-
gande utbildningen 

 
Yksikkökohtainen oppilashuolto-

suunnitelma 

lukuvuosittain 
(osana toimintasuunnitelmaa): 
Esiopetus ja Aleksis Kiven koulu 

 

Enhetsspecifik elevvårdsplan  
läsårsvis  

(en del av verksamhetsplan): 
Förskolan ja Sjundeå svenska skola 

 

Individuell 
elevvård 

 

Yksilökohtainen  
oppilashuolto 

 

Yhteisöllinen  
oppilashuolto 

 

Gemensam 
elevvård 
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Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan 

hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja120. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, 

suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edes-

auttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio 

on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. 

 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen as-

teen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa op-

pilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan ter-

veyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimin-

tatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilas-

huollon suunnitelmallista arviointia121. 

 

Siuntion kunnan oppilashuollon keskeiset yhteistyötahot ovat: 
Perusterveydenhuollon palvelut 

• Terveyskeskuspalvelut 

• Hammashoitopalvelut 

• Neuvolapalvelut 

• puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalvelut 
Sosiaalipalvelut 

• Vammaispalvelut 

• Sosiaalityö 

• Perheneuvola 

• Perhetyö 

• Lastensuojelupalvelut 

• mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Erikoissairaanhoito 
Nuorisopalvelut 
Lähipoliisi 
 
Koulukuraattoripalvelut 
Siuntiossa toimii yksi koulukuraattori, joka edustaa kouluissa ja esikouluissa sosiaalityön asiantunte-
musta. Yksilötasolla kuraattorin työ on tuen ja ohjauksen tarjoamista oppilaille koulunkäynnissä ja 
sosiaaliseen että psyykkiseen kehitykseen liittyvissä haasteissa. Koulukuraattori on myös mukana tu-
kemassa kodin ja koulun kasvatustyötä. Koulukuraattori ohjaa oppilaan tai perheen tarvittaessa muun 
tuen/hoidon piiriin. Koulukuraattori voi myös konsultoida opettajia ja oppilashuoltohenkilöstöä. Kou-
lukuraattori voi osallistua yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän työhön ja asiantuntijaryhmään sekä 
verkostotyöhön. 
 
Koulupsykologipalvelut 
Kunnassa toimii yksi suomenkielinen koulupsykologi, joka palvelee kaikkia suomenkielisiä esi- ja pe-
rusopetuksen yksiköitä. Vastaavat ruotsinkieliset koulupsykologipalvelut tuotetaan toistaiseksi osto-
palveluina. 
 
Koulupsykologityön tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen 
ja tukeminen. Koulupsykologi osallistuu jo esiin tulleiden pulmien arviointiin ja tukitoimien suunnitte-
luun sekä koulunkäynnin ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevään tukemiseen. Koulupsykologi tekee mo-
nimuotoista yhteistyötä perheiden ja koulujen kanssa. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas, 

                                                           
120 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom. 
121 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 §  
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huoltajat, opettaja tai muu yhteistyötaho. Koulupsykologikäynnit ovat luottamuksellisia, vapaaehtoi-
sia ja maksuttomia. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan tai perheen muiden tarjolla olevien 
palveluiden piiriin. 
 
Koulupsykologityön tavoitteena on edistää myös koko kouluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta sekä 
myönteistä opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi tuo psykologista asiantuntijuutta koulujen käyttöön 
osallistumalla aktiivisesti oppilashuoltotyöhön sekä koulujen arkeen.  
 
Kouluterveydenhuolto 
Jokainen koululainen pääsee terveydenhoitajan vastaanotolle terveystarkastukseen vuosittain. THL:n 
suosituksen mukaan, kouluterveydenhuollossa tulee olla yksi kokopäiväinen kouluterveydenhoitaja 
600 koululaista kohti. Siuntion kunnassa on noin 700 oppilasta, ja resurssit on jaettu niin, että yksi 
terveydenhoitaja vastaa Aleksis Kiven koulun ja Päivärinteen koulun oppilaista (AKK ma, ti, to, pe, PRK 
ke) ja toinen terveydenhoitaja torstaisin Sjundeå Svenska skolanin oppilasta. 
 
Lääkärintarkastukset järjestetään lääkäriresurssin saatavuudesta riippuen pääosin ensimmäisen 
kouluvuoden ensimmäisellä lukukaudella, jolloin oppilaalla, huoltajilla ja opettajalla on jo mielikuva 
siitä, miten koulutie on alkanut ja oppiminen sujuu. Seuraava alakoululla toteutuva lääkärintarkastus 
on viidennellä luokalla ja kolmas yläkoulussa joko kahdeksannen luokan aikana tai yhdeksännen luo-
kan syksyllä.  
 
Kaikkiin luokkatarkastuksiin perheelle lähetetään viestiä koulun sisäisen sähköisen 
viestintävälineen Wilman kautta. Elleivät huoltajat voi osallistua tarkastukseen, heillä on mahdollisuus 
olla yhteydessä terveydenhoitajaan puhelimitse tai kirjallisesti. Terveystarkastuksissa seurataan lap-
sen / nuoren fyysistä kasvua ja kehitystä, mutta merkittävän roolin saavat myös psyykkiseen ja sosi-
aaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat, perhe- ja ystävyyssuhteet.  
 
Päivittäiset taidot ovat kouluikäisellä jo yleensä hallinnassa, joten ikäkausiin liittyvät erilaiset 
kehityshaasteet ovat pohja keskusteluille. Kasvun ja ryhdin seuranta kuuluu jokaiseen tapaamiseen. 
Kuuloa, näköä ja verenpainetta tutkitaan laajojen terveystarkastusten yhteydessä ja oppilaat saavat 
kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Terveydenhoitaja tai koululääkäri voi myös tar-
peen mukaan tehdä jatkotutkimuslähetteitä. 
 
Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu varsinaista sairaanhoitoa. Vastuu ensiavusta ja hoitoon ohjaami-
sesta on kaikilla koulun aikuisilla. Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestymisestä ja hoi-
toon viemisestä vastaavat ensisijaisesti huoltajat. 
 
Muut oppilaan koulunkäynnin tukemiseen osallistuvat tahot koulussa 
Koulussa voi työskennellä määräaikaisesti tai projektiluonteisesti esim. Kunnan nuorisotyöntekijöitä. 
Oppilashuoltotyössä varmistetaan, että työn- ja vastuunjako eri toimijoiden 
kesken on selkeä ja että se on oppilaan, hänen huoltajiensa ja asiaan liittyvien tahojen tiedossa. Yh-
teistyössä noudatetaan eri tahojen keskinäistä luottamusta, kunnioitusta ja arvostusta. 
 
Oppilashuoltohenkilöstö vastaa yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. 
 
Koulut tekevät yhteistyötä poliisin kanssa tarpeen mukaisesti tilanteissa, joissa oppilaan turvallisuus 
on vaarantunut. Yhteistyötä ohjaavat koulun toimintaohjeet äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilan-
teissa. Koulun edustaja tekee lastensuojeluilmoituksen uhka- ja vaaratilanteissa mukana olleista op-
pilaista. Lisäksi koulun edustaja tekee tällaisista tilanteista poliisille tutkintapyynnön. 
 
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus oppilashuollossa 
Oppilaille ja huoltajille annetaan mahdollisuus vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja toiminnan arviointiin. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on oppilashuollossa 
tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. 
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Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuo-
rovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, 
niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus, 
suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja 
edesauttaa palveluihin hakeutumista. 

 

Oppilashuoltoryhmät 122 

 

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yk-

sittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokai-

sella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilas-

huoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluter-

veydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan, kun käsiteltävä asia 

edellyttää.   

 

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnitte-

lusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään 

soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama 

ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää ni-

mitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.  

 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, to-

teuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä 

ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toi-

mintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on 

yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteutta-

minen ja kehittäminen. 

 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppi-

lashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelui-

den edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu123. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu 

tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osal-

listuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.  

 

Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuolto muodostuu seuraavista ryhmistä: 
 

• Siuntion esi- ja perustuksen oppilashuoltoa ohjaa ja koordinoi oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
mukainen sivistysosaston ja perusturvan yhteistyöryhmä SIPE. 

• Esiopetuksella ja koululla on yhteinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kielijaon mukaisesti.  

• Yksittäistä oppilasta koskevia asioita käsitellään säädösten mukaisesti tapauskohtaisesti koot-
tavissa asiantuntijaryhmissä. 

 
Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia. 

 

                                                           
122 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.  
123 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013 
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8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 

 

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seura-
taan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluym-
päristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämi-
sessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien vi-
ranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hy-
vinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä. Oppilas-
huolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutuk-
selle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista 
tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmis-
taminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulunjärjestyssäännöt lisäävät koulu-
yhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilai-
den suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitel-
maa. Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumat-
kalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena 
olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.124 

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja 
välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen jär-
jestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Koulu-
ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatku-
vasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen 
kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. 

Monialainen oppilaitoskohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetusyksikön / koulun oppilashuol-
lon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja toiminnan arvioinnista. 
Koulun oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori ja hänen ollessa estynyt apulaisrehtori. 
 
Päiväkodin oppilashuoltoryhmää johtaa yksikön toiminnasta vastaava päiväkodin johtaja ja hänen ol-
lessa estynyt apulaispäiväkodinjohtaja. 
 
Oppilashuoltoryhmään voi kuulua mahdollisuuksien mukaan 

• rehtori / päiväkodinjohtaja 

• oppilaitoksen apulaisjohtaja 

• erityisopettaja / erityislastentarhaopettaja 

• koulukuraattori, 

• terveydenhoitaja, 

• koulupsykologi 

• oppilaanohjaaja. 
 
Näille henkilöille kuuluvat välittömästi kaikkien oppilaitoksen oppilaiden oppilashuollolliset asiat. Tar-
peen mukaan ryhmään osallistuu 

• lastentarhanopettaja 

                                                           
124 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013) (163/2022) 
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• luokanopettaja, 

• luokanvalvoja, 

• muu opettaja, 

• koulunkäyntiavustaja / lastenhoitaja, 

• muu oppilaitoksen aikuinen tai asiantuntijana 

• sosiaalityöntekijä, 

• lääkäri, 

• poliisi, 

• nuorisotyöntekijä tai 

• muu asiaan liittyvä henkilö. 
 
Oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävä on 

• suunnitella ja koordinoida oppilashuoltotyötä oppilaitoksessa, 

• ennaltaehkäistä oppimisen esteitä ja kasvuun liittyviä ongelmia, 

• ratkaista jo syntyneitä ongelmia, 

• tukea opettajia kasvatus- ja opetustyössä, 

• löytää parhaat mahdolliset keinot oppimistuloksien saavuttamiseksi, 

• suunnitella yhteistyössä opettajien kanssa tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevien op-
pilaiden koulutyön järjestäminen ja 

• seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia. 
 
Oppilashuoltohenkilöstön työskentelyyn kuuluvat vierailut luokissa, oppituntien seuraaminen ja 
oppilaiden kanssa keskusteleminen. Oppilashuoltoryhmän jäsenet voivat kuulla tukioppilaita tai 
oppilaskunnan jäseniä. Oppilashuoltohenkilöstö on aktiivisesti mukana suunnittelemassa erilaisia 
teemapäiviä, vanhempainiltoja, kouluun tutustumispäiviä, koulukohtaisia kyselyjä ja erilaisia koulun 
tomintakulttuurin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 
 
Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys 
Oppilashuoltokertomukset tallennetaan paperiversiona esiopetusyksikön / yksikkökohtaiseen oppi-

lashuoltorekisteriin, josta vastaa päiväkodinjohtaja / koulun rehtori.  

 

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto  

 
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, 

oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilas-

huoltoa125. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikais-

tarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa 

myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 

 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, 

terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.  Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien eh-

käisy.  Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon 

tuen rakentamisessa että koulun arjessa.  

 

                                                           
125 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom. 



121 
 

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumuk-

seen126. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toi-

menpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä 

mukaisesti127. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että 

oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tie-

tojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.  

 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoon-

pano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä 

kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai 

oppilaan läheisiä.128 Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi kat-

somiltaan asiantuntijoilta129.  

 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. 

Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämät-

tömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäse-

net.  Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuol-

tolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 130 

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huolta-

jan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa 

• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa 

• asian aihe ja vireille panija 

• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvi-

tykset  

• toteutetut toimenpiteet 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 sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä 

mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu131.  

 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta 

koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen kä-

sittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koske-

vat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.132 

 

                                                           
126 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp. 
127 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom. 
128 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom. 
129 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom. 
130 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 ja 4 mom. 
131 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom. 
132 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom. 
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Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti 

potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asia-

kastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.133 

 

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapito-

velvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle 

viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi 

ja toteuttamiseksi134. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, reh-

torille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttä-

mättömät tiedot135. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tie-

dosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava 

tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. 

Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen 

turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettä-

vän tiedon luovuttamiseen. 

 
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisem-

man opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, 

että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pi-

dettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta136. Sen sijaan opetuksen jär-

jestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle ope-

tuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voi-

daan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.137 

 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 

• koulu- ja neuvolaterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluja, 

• monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa 

• Siuntion kunnan järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja ja erityisen tuen palveluita. 
 
Monialaiset asiantuntijaryhmät toteuttavat yksilökohtaista oppilashuoltoa. Toiminnasta laaditaan lain 
mukainen oppilashuoltokertomus. 
 
Monialaisen asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö (oppilashuolto- tai opetushenkilöstön edustaja) arvioi 
yhdessä perheen kanssa, keiden tapaamisessa on syytä olla paikalla. Arvioinnin lähtökohtana ovat 
oppilaan näkökulma ja oppilaalle tärkeät henkilöt. 
 
Oppilaan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa 
hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti. Alaikäisellä 
ja vajaavaltaisella on oikeus kieltää huoltajaa tai muuta laillista edustajaa osallistumasta itseään kos-
kevan asian käsittelyyn ja saamasta häntä koskevia tietoja. Tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
edustajan tehtävänä on arvioida, onko oppilaan esittämä kielto oppilaan oman edun vastainen. Huol-
tajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä lastaan käyttämästä oppilashuollon palveluja. 
 

                                                           
133 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
134 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom.  
135 Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013) 
136 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom. 
137 Perusopetuslaki 40 § 4 mom. (1288/2013) 
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Siuntion kunta ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon rekisteriä. Op-
pilashuollon esimies toimii rekisterin vastuuhenkilönä ja määrittelee tapauskohtaisesti käyttöoikeu-
det rekisteriin tallennettaviin tietoihin. 

 

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 

 
Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa138.  Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuun-

nitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilas-

kuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista.139 Valmistelutyössä tehdään 

yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 
Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, 

jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialai-

sessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:  

• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus140 

• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta141  

• koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma142.   

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvalli-

suutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilas-

huoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.  

 

Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka ohjaavat 
oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. 

• Siuntion kunnan hyvinvointisuunnitelma 

• Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin sisältyvä kuvaus oppilashuol-
losta 

• Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma, joka liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. 
Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. 
 
Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä suunnittelee lukuvuoden aikana seurattavat toimenpiteet 
ja toimintatavat, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan hyödyntäen perusopetuksen 
laatukriteereitä. 

 

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta  

 
 Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta 
 

Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja 

toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-

maan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat linjaukset. Oppilashuolto-

                                                           
138 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003) 
139 Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013) 
140 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.  
141 Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003) 
142 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 
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suunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista sisällyttää suunnitelmien perus-

rakenne ja osa suunnitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan suunnitelmien riittävä yhdenmukai-

suus kaikissa kouluissa. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja täydennetään koulukohtaisesti.  

 

Yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hy-
vinvoinnin tarkastuksissa 
Hyvät työ- ja oppimisolosuhteet luovat edellytykset koko esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvoinnille, 
työkyvyn säilyttämiselle sekä tulokselliselle oppimiselle. Oppilaan terveyden edistämiseksi on koulu-
yhteisön ja oppimisympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkistettava yhteistyössä opetushenkilös-
tön, oppilaiden, kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilös-
tön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työolot tarkistetaan säännöllisesti myös työsuojeluviran-
omaisten toimesta.  
Tarkastuksissa huomioidaan fyysiset työolot: 

• Sisäilman laatu 

• Oppilaiden ja opetushenkilöstön ergonomia ja kalusteiden laatu 

• Tapaturmavaarat 

• Tilojen siisteys ja siivouksen laatu 
Tarkastuksessa käydään läpi oppilashuollon suunnitelma. 
 
Tarkastuksesta laaditaan raportti ja mahdollisesti havaituista puutteista ja niiden korjaamisesta laadi-
taan suunnitelma. Todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain. Esiopetus- ja kouluyhtei-
sön ja työskentely-ympäristön tulee olla terveellinen, siisti, esteetön ja esteettisesti viihtyisä. 
 
Yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä 
Kouluterveydenhuollon työntekijät osallistuvat kouluyhteisössä koululaisen terveyden 
edistämiseen ja terveystiedon vahvistamiseen yhteistyössä opetushenkilöstön ja oppilashuollon asi-
antuntijoiden kanssa. 
 
Terveystiedon opetusta voidaan toteuttaa yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. 
 
Kouluterveydenhuollossa toteutetaan lapsen kehitysasteen mukaisesti terveysneuvontaa ja – oh-
jausta. Yksilö- ja ryhmäneuvonnassa painotetaan kansaterveyden kannalta keskeisiä aiheita ja teki-
jöitä, joita esimerkiksi kouluterveys- ja muut lasten hyvinvointiin liittyvät kyselyt nostavat esiin. Neu-
vontaa annetaan sekä oppilaille että huoltajille. 
 
Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 
Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti 
hoidettava ilmiö. Poissaololla on taipumus nopeasti muodostua oppilaalle ratkaisumalliksi. Ne voivat 
hankaloittaa opinnoissa etenemistä, vaikuttaa oppilaan kaverisuhteisiin. Poissaoloilla on yhteys syr-
jäytymiseen ja mielenterveysongelmiin myöhemmin elämässä. Monialaisella yhteistyöllä verkoston 
kanssa varhaisessa vaiheessa voidaan löytää ratkaisuja tähän ongelmaan.  
 
Ennalta ehkäisevän työn muotoja ovat mm: 

• Toimintakulttuuri ja -ympäristö, joissa kaikki oppilaat haluavat olla läsnä. 

• Yhteistyö huoltajien kanssa 

• Yhteisöllinen oppilashuoltotyö 

• Kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet 

• Oppimisvaikeuksien tunnistus, niiden mukainen opetus ja opetuksen tukipalvelut 

• Aktiivinen poissaolojen seuraaminen koko koulupäivän ajan ja poissaolojen kirjaaminen Wil-
maan. 
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Luokanvalvoja ja muut opettajat seuraavat oppilaiden poissaoloja ja merkitsevät ne päivittäin Wil-
maan. Mikäli oppilaalle kertyy huolestuttavalla tavalla poissaoloja, luokanvalvoja on yhteydessä huol-
tajiin ja selvittää heidän kanssa tilanteen. Tarvittaessa laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma, jolla 
tilanne saadaan korjattua ja oppiminen turvattua. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava, että 
oppivelvollisuus tulee suoritettua. Oppilaan tehtävänä on huolehtia koulunkäynnistä työjärjestyksen 
mukaisesti. Huoltajalla on velvollisuus selvittää kaikki poissaolot. Huoltajat ilmoittavat etukäteen tie-
dossa olevista lapsensa poissaolosta esimerkiksi Wilman välityksellä.  
 
Poissaolojen ennaltaehkäisemiseksi koulut laativat yhteisen toimintasuunnitelman, jonka tarkoituk-
sena on päästä puuttumaan mahdollisimman varhain poissaolojen taustalla oleviin ongelmiin yhdessä 
oppilaiden, huoltajien ja viranomaisverkostojen kanssa. Suunnitelman tavoitteena on: 

• Puuttua poissaoloihin ajoissa syrjäytymisen ehkäisemiseksi 

• Tarjota selkeä toimintamalli tilanteisiin, joissa oppilaan poissaolot ovat huolestuttavia 

• Luoda yhteneväinen järjestelmä poissaoloihin puuttumiseen oppilaille, huoltajille ja opetus- 
sekä oppilashuoltohenkilöstölle. 

• Kehittää poissaoloia ehkäisevää työtä 

• Kehittää poissaoloja koskevaa verkostoyhteistyötä 
 
Tapaturmien ehkäisemisen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 
Koulutapaturmilla tarkoitetaan oppilaalle koulumatkalla (matka kotoa kouluun ja koulusta suoraan 
kotiin), koulussa muualla koulutuntien aikana koulutyötä suorittaessa tai koulun järjestämissä opet-
tajan valvomissa tilaisuuksissa sattunutta tapaturmaa. Kouluilla järjestetään myös eri järjestöjen toi-
mintaa, joissa sattuneet tapaturmat eivät ole koulutapaturmia. 
 
Tapaturmien ehkäisy on osa kokonaisvaltaista turvallisuuden edistämistä. Turvallisuussuunnittelu 
pohjautuu yksikkökohtaisten uhkatekijöiden selvittämiseen, jota edistetään jatkuvalla koulu- ja kou-
lumatkatapaturmien seurannalla sekä säännöllisesti tehtävillä opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden tarkastuksilla. 
 
Opetushenkilöstön vastuulla on toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta tapa-
turmista ja turvallisuudesta. Lisäksi esimiesten tulee huolehtia, että esiopetusyksikössä / koulussa on 
riittävästi ensiaputaitoista henkilökuntaa, jotta toiminta hätätilanteessa on mahdollisimman teho-
kasta ja loukkaantunut henkilö saadaan mahdollisimman nopeasti hoitoon. Opettajien ja muun hen-
kilökunnan ensiaputaitoja ja näiden valmiuksien ylläpitämistä edistetään säännöllisillä koulutuksilla. 
Suunnitelmallinen koulutapaturmien seuranta on suositeltavaa ja tuottaa tietoa suoraan esiopetus-
yksiköissä / kouluissa tehtävän ennaltaehkäisytyön tueksi. 
 
Yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 
Kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5., ja 8. luokilla. Vanhemmat kutsutaan 
mukaan tarkastuksiin, sillä samalla on tarkoitus arivoida koko perheen hyvinvointia. 
 
Perheen, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan yhteisellä arvioinnilla oppilaan 
selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan kaikki arvi-
oinnissa esille tulevat asiat ja ne käydään läpi oppilaan ja vanhempien kanssa. 
 
Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen esiopetuk-
sessa ja koulussa 
Kokonaisvastuu lapsen sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on aina vanhemmilla. Heidän tehtä-
vänä on kertoa esiopetuksessa ja koulussa lapsen opettajalle ja avustajalle lapsen sairauksista ja nii-
den hoidosta. Lapsen sairaus saattaa vaatia erityistoimenpiteitä, mutta erityisjärjestelyt on aina sovit-
tava lapsi- ja perhekohtaisesti yhteisymmärryksessä kodin ja koulun kanssa. Kun lapsella on vakava tai 
pitkäaikainen sairaus, on koulussa sovittava hoitoneuvottelu, johon osallistuvat vanhempien sekä 
opettajan ja avustajan lisäksi kouluterveydenhoitaja. Hoitoneuvottelussa tarkastellaan ja selvitetään 
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lapsen selviytymistä koulussa ja hänen mahdollisesti vaatimiaan erityisjärjestelyjä sekä kirjataan hoi-
toneuvottelussa sovitut asiat. 
 
Kouluneuvotteluihin pyydetään paikalle kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa myös koululääkäri. 
Hoitoneuvottelu sovitaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsella on todettu vakava tai 
pitkäaikainen sairaus, joka vaikuttaa lapsen vointiin koulussa. Hoitoneuvottelua voi ehdottaa myös 
koulun henkilöstö, kun lapsen voinnissa ja jaksamisessa tapahtuu havaittavia muutoksia. Jokaisen 
aikuisen on velvollisuus auttaa parhaan kykynsä mukaan, jos lapselle koulussa tulee hätätilanne 
kuten epilepsiakohtaus, insuliinishokki tai vakava allerginen reaktio. 
 
Todistus erityisruokavalion tarpeesta –lomake vastaa valtakunnallista allergiaohjelmaa, joka korostaa 
terveyden tukemista. Pysyvistä erityisruokavalioista, kuten keliakiaruokavaliosta ja diabeetikon ruo-
kavaliosta sekä vaikeista ruoka-allergioista, täytetään todistus erityisruokavalion tarpeesta ruokailua 
varten. Lomake toimitetaan terveydenhoitajan kautta koulukeittiöön. 
 
Kansallisen Allergiaohjelman mukaisesti lieviä oireita (ohimenevä suun kutina tai kirvely tai ihon pu-
noitus) aiheuttavia ruoka-aineita ei tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen sie-
dättämällä. Näin ollen lievistä allergiaa aiheuttavista ruoka-aineista ei enää laadita välttötodistusta. 
Uskonnollisista ja eettisistä ruokarajoituksista vanhemmat ilmoittavat erillisellä lomakkeella suoraan 
koulukeittiöön. 
 
Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen kanssa 
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Oppilasta opettavat opettajat laativat 
pedagogisen arvion. Tarvittaessa hyödynnetään oppilashuollon asiantuntijoiden konsultaatiota, jotta 
saadaan käsitys oppilaan kokonaistilanteesta. Päätetty ajankohta tehostetun tuen aloittamisesta, jat-
kamisesta tai päättymisestä kirjataan pedagogiseen arvioon ja suositeltavaa olisi, että ajankohta kir-
jattaisiin myös oppilaan oppilashallinto-ohjelmaan. 
 
Tehostetun tuen pedagogiset tavoitteet ja toimet suunnitellaan oppimissuunnitelmaan yhteistyössä 
oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa. Mikäli tehostetun tuen antamisesta huolimatta 
oppilaan opinnot eivät ei etene toivotulla tavalla, aloitetaan pedagogisen selvityksen valmistelu eri-
tyisen tuen päätöstä varten. Oppilasta opettavat opettajat valmistelevat pedagogisen selvityksen. Pe-
dagogiset arviot ja selvitykset käsitellään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon hen-
kilöstön kanssa. Oppilashuoltohenkilö arvioi, tarvitaanko pedagogisten tukitoimien lisäksi myös oppi-
lashuollollista tukea tai selvitystä, esim. psykologisia tai lääketieteellisiä tutkimuksia, sosiaalista selvi-
tystä tai koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaamista. Erityisen tuen pedagogiset tavoitteet ja 
toimet suunnitellaan HOJKSiin yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa. 
 
Yhteistyö JOPO-opetuksen kanssa 
Hakeuduttaessa JOPO-opetukseen oppilaat valitaan oppilaan ja huoltajan yhteisen hakemuksen sekä 
oppilaan haastattelun perusteella. Oppilaan koulunkäynnin tilanne kartoitetaan haettaessa. Oppilasta 
opettavat opettajat laativat tarvittaessa pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen. Opettajien 
on mahdollista pyytää konsultaatiota oppilaan asioissa kootun asiantuntijaryhmän muilta jäseniltä 
saadakseen kattavan kuvan oppilaan kokonaistilanteesta. JOPO –opetuksessa opiskelevalla oppilaalla 
on saatavissa koulun oppilashuoltopalvelut. 
 
Yhteistyötä oppilaan, huoltajan, JOPO -opettajan ja mahdollisten muiden tarvittavien oppilashuolto-
henkilöiden kesken toteutetaan oppilaalle laadittuun oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjattujen 
toimien mukaisesti. Huoltajan tuki nuorelle on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Opettaja 
toimii tiiviissä yhteistyössä muiden oppilaan koulunkäyntiä tukevien yhteistyötahojen kanssa. 
 
Yhteistyö sairaalaopetuksen yhteydessä 
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Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa koulussa. 
Oppilaalle järjestetään opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityis-
tarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on 
perusteltua. 
Oppilaalla on omassa koulussaan käytössä kaikki koulun tukitoimet kolmiportaisen tuen mukaisesti. 
Mikäli oppilaan kohdalla opetus järjestetään oman koulun sijasta sairaalaopetuksessa, toteutetaan 
siirtyminen oppilaan, huoltajan tai muun laillisen edustajan, opetuksen järjestäjän, sairaalaopetusyk-
sikön ja erikoissairaanhoidon moniammatillisessa yhteistyössä. 
 
Sairaalaopetus on erikoissairaanhoidon yhteydessä annettavaa perusopetusta avo- ja osasto- oppi-
laille. Sairaalaopetuksessa korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus ja kaik-
kien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäinen yhteistyö ja konsultaatio. 
 
Sairaalaopetuksessa tuetaan oppilaan koulupolkua. Nivelvaiheyhteistyö oppilaan oman koulun kanssa 
korostuu tulo- ja paluuvaiheessa. Oppilaan tukitoimien ja opetuksen järjestämiseksi järjestetään sai-
raalaopetuksen koordinoimana sekä tulo- että paluuvaiheessa verkostopalaveri, johon kootaan tar-
vittava oppilashuollollinen asiantuntijaryhmä. Oppilaan tulee voida palata siihen opetukseen, johon 
oppilas osallistui ennen siirtymistä sairaalaopetukseen. 
 
Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen 
yhteydessä 
Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kurinpitorangaistus tai 
jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Koulu 
huolehtii tiedonkulusta kodin ja koulun välillä sekä kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan 
tuen saannin varmistamiseksi. 
 
Määräaikaisesta erottamisesta päättää sivistyslautakunta. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen 
tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuin-
käsittelyssä sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa lautakun-
nassa, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta. 

 
Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma143 

 
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten 

laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun 

henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden 

tai useamman koulun yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään 

kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa144.  

 

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset ja 

huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan suunni-

telmasta tiedottamisesta edellä mainituille.  

 

Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiat: 

 

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 145 

 

                                                           
143 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 
144 Lastensuojelulaki 12 § 1 mom.  
145 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta 
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Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä 

olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tar-

koituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevien oppilas-

huoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota 

voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.     

 

 Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista 

yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa ote-

taan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenki-

löstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti 

lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan 

kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tar-

vitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huolta-

jilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto.  

 

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, 

joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan 

• oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen to-

teuttamisessa tarvittava yhteistyö  

• oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön 

liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan.  

 

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 146 

 

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 

• yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveel-

lisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan 

• koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt 

• yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen 

oppilashuollon kehittämisessä 

• yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa 

• yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvin-

voinnin tarkastuksissa 

• yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä   

• järjestyssäännöt 

• poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen 

• tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus 

• tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen 

• koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet 

• suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä  

• toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. 

 

                                                           
146 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
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Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:  

 

a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä147 

 

Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan 

huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. 

Suunnitelmassa kuvataan: 

• kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

• edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla  

• yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen koh-

teena olevan osalta 

• yhteistyö huoltajien kanssa, 

• yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa 

• suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteis-

työtahoille  

• suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi. 

  

b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa  

 

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisi-

suunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-

, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma148. Suunnitelmassa kuvataan: 

• kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa 

• johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa 

• sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaat-

teet  

• psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 

• suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteis-

työtahoille 

• toimintavalmiuksien harjoittelu  

• suunnitelman arviointi ja päivittäminen. 

 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 149 

 

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 

• yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen 

seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi. 

 

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan 

• yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

• oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa  

• yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä 

• oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä 

                                                           
147 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013) 
148 Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 § 
149 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta 
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• asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettely-

tavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä  

• oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys  

• yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, las-

tensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.  

 

4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 150 

  

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa 

kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteis-

työn järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan 

• oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, to-

teuttamisessa ja arvioinnissa  

• yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen op-

pilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. 

 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 151 

 

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista152.  

 

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi153. 

Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tie-

tojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntämi-

nen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille 

ja tarvittaville yhteistyötahoille.   

 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa 

koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 

oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omaval-

vonnan toteutumisesta154.  

 

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan 

perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. 

Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mu-

kaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin155.  

                                                           
150 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta 
151 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta 
152 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom. 
153 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013 
154 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom.  
155 Suomen perustuslaki (731/1999) 17 § 
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Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikieli-

syyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi si-

sältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Ope-

tuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kult-

tuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutai-

toa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä me-

diakulttuuri. 

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää sovel-

tuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma, joka kuva-

taan alaluvussa 7.3.2. 

Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla 

myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaa-

ranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.156  

9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset 

Saamelaisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista kieleensä, kulttuu-

riinsa ja yhteisöönsä sekä antaa heille mahdollisuus omaksua saamelainen kulttuuriperintö. Tavoitteena 

on lisätä oppilaiden valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen 

kielellä. 

Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee antaa pääosin 

saamen kielellä157. Silloin kun perusopetus on saamenkielistä, sen erityisenä tavoitteena on vahvistaa 

saamen kielen osaamista ja kielen käyttöä. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yhtei-

sön jäsenyys ja osallisuus lujittuvat, kun oppilaat oppivat käyttämään kieltä yhteisölle ominaisella ta-

valla.  

 

Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon eri saamen kielet ja niiden murteet sekä 

kielen sisältämä kulttuurinen tietous. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kielellisten valintojen merkityk-

siä ja vaikutuksia ympäristöönsä sekä myönteisen viestintäilmapiirin rakentamisen tärkeyttä osana 

oman elämänsä hallintaa ja kielellistä tapakasvatusta. Kielellisten taitojen kehittyessä oppilaat saavat 

valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Opetus lisää oppilaiden ymmär-

rystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle 

että muille alkuperäiskansoille.  Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja 

kulttuureja. 

9.2. Romanit 

Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä ja tietoi-

suutta omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen romanien asema et-

nisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä 

yhteistyössä kotien kanssa.  

                                                           
156 Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999) 
157 Perusopetuslaki 10 § 2 mom.  
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Oppilaille pyritään tarjoamaan romanikielen opetusta.  Mahdollisuuksien mukaan heille tarjotaan myös 

romanikielistä opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja romanikielen taito ja hyödyn-

netään romanikielistä yhteisöä ja mediaa. 

9.3. Viittomakieliset 

Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteet-

tiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viit-

tomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai 

kuulevia. 

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä158. 

Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tu-

lee antaa viittomakielellä159. Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä 

ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viitto-

makielisen perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia 

toimia erilaisissa ympäristöissä. 

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen viit-

tomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat valmiuksia 

osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Viittomakielisille kuuleville annetaan viitto-

makielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä viittomakielisen 

kommunikaation merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle. 

9.4. Muut monikieliset oppilaat 

 

Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikieli-

syyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja 

aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat 

kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.  

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tun-

neilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiainei-

den sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä myös omalla äidinkielel-

lään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 

kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta.  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuu-

den sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä eri-

tyisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti160. Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toi-

sena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puut-

teita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertai-

seen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun 

(katso myös Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus). 

                                                           
158 Perusopetuslaki 10 § 2 mom.  
159 Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997 
160 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.  
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Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa 

tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahan-

muuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitel-

maa.   

 

Siuntion kunnan peruskouluissa opiskelee useista eri kieli- ja kulttuuriryhmistä olevia oppilaita, joiden 
äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Kaikessa toiminnassa kunnioitetaan ja toteutetaan mo-
nikulttuurisuuden periaatteita.  
 
Esi- ja perusopetuksessa toteutetaan kaikessa toiminnassa ja opetuksessa kielitietoista opetusta. Op-
piaineille ja opintokokonaisuuksille tyypillisen sanaston ja terminologian ymmärtämisen lisäksi hy-
vään kielen käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota.  
 
Oppilasta rohkaistaan käyttämään eri tilanteissa omaa äidinkieltään ja tuomaan esille omaa kulttuu-
riaan. 
 
Perusopetukseen valmistava opetus 
Perusopetuksen valmistavaan opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suo-
messa syntyneet maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka 
jälkeen oppilas jatkaa opiskelua esiopetuksessa tai omassa lähikoulussaan. 
 
Suomenkieliseen perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Aleksis Kiven koulussa. Opetus jär-
jestetään kaikille vuosiluokille ja oppilasmäärien mukaisesti joko luokkamuotoisena tai yksilökohtai-
sen opintosuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan opetushallituksen laatimia perusope-
tuksen valmistavan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja sen pohjalta laadittuja Siun-
tion kunnan omia linjauksia.  
 
Mikäli yksittäisen maahanmuuttajataustaisen oppilaan (esimerkiksi adoptiolapsi) kotikieli on ruotsi, 
oppilaalle voidaan antaa huoltajan toivomuksesta perusopetukseen valmistavaa opetusta ja ruotsi 
toisena kielenä opetusta Sjundeå Svenska skolanissa.  
 
Oman äidinkielen opetus 
Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jonka tarkoituksena on saada op-
pilas kiinnostumaan omasta äidinkielestään, käyttämään ja kehittämään äidinkielen taitojaan sekä ar-
vostamaan omaa taustaansa ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös 
suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimiselle. 
 
 Opetus on tarkoitettu seuraaville esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutuksen opiskeli-
joille: 

• Suomeen muuttaneille tai Suomessa syntyneille maahanmuuttajataustaisille oppilaille 

• ulkomailta adoptoiduille lapsille, jotka ovat jo oppineet kyseistä kieltä  

• sellaisille monikulttuurisille oppilaille, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään 
muuta kuin suomea tai ruotsia 

• suomalaisille paluumuuttajille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen, jol-
loin opetus on vieraan kielen ylläpito-opetusta 

• romanikielisille oppilaille  

• saamenkielisille oppilaille. 
 
Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta opetuksen alettua oppilaan edellytetään osallis-
tuvan siihen säännöllisesti. Opetusta annetaan iltapäivisin koulutuntien jälkeen kaksi tuntia viikossa. 
Opetusryhmät muodostetaan koulujen yhteisinä ryhminä. 
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Opetus pyritään järjestämään, jos samaan kieleen on ilmoittautunut vähintään viisi oppilasta. Roma-
nikielen tai saamen kielen opetus pyritään kuitenkin järjestämään, jos opetukseen on ilmoittautunut 
vähintään kaksi oppilasta. 
 
Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus eli S2-opetus 
Maahanmuuttajataustaisen esikouluikäisen lapsen kielitaito arvioidaan esiopetuksen aikana yhteis-
työssä perusopetuksen kanssa. Arvioinnin perusteella päätetään yhteistyössä huoltajien kanssa 

• sijoittuuko oppilas valmistavaan opetukseen vai perusopetuksen oppilaaksi ja  

• Mitä oppimäärää hän opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa.  
Myöhemmin Suomeen saapuneen oppilaan kielitaito arvioidaan yksilöllisesti perusopetuksessa.  
 
Oppilaan kielitaito arvioidaan seuraavan kerran viimeistään 6. luokalla ennen siirtymistä 7. luokalle. 
Tällöin sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa, mitä oppimäärää oppilas opiskelee perusopetuksen 
loppuun. 
 
Kaikille niille oppilaille, jotka opiskelevat suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus  
-oppimäärää, laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma. Tällä taataan, että oppilaan aiempaa oppi-
mishistoriaa koskeva tieto saavuttaa kaikki opettajat. Samalla varmistetaan, että oppilaan tausta ja 
oppimisen lähtökohdat otetaan huomioon jokaisen oppiaineen tavoitteissa, sisällöissä, työtavoissa, 
opetusmateriaaleissa ja arvioinnissa. Lähtökohtaisesti S2-opetus järjestetään yhdessä äidinkieli ja kir-
jallisuus –oppiaineen kanssa. Oppilaalle voidaan antaa erillistä S2-opetusta, mikäli oppilaan opinto-
sosiaalinen tilanne sitä edellyttää. 
 
Oman uskonnon opetus 
Mikäli vähintään kolmen samaan uskontokuntaan kuuluvien oppilaiden huoltajat haluavat, oppilaille 
järjestetään oman uskonnon opetusta. 

 

9.5 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon paikalliset, kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityisky-

symykset ja ratkaistaan, miten opetus järjestetään.  Opetussuunnitelman laadinnassa tehdään yhteis-

työtä oppilaiden, huoltajien sekä kyseisten kieli- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa. 

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten oppilaiden kieli, kielelliset valmiudet ja kulttuuri otetaan huomioon opetuksen järjestämisessä 

ja koulutyössä ja miten opetus käytännössä järjestetään 

- minkälaisin toimenpitein oppilaiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan  

- käytetäänkö oppimissuunnitelmaa oppilaan opiskelun tukena sekä mikä on oppimissuunnitelman 

rakenne ja keskeinen sisältö. 

 

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS 
 

Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli. Opetuk-

sessa voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta 

kieltä, jos arvioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä opetus-

ryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. 161  

                                                           
161 Perusopetuslaki 10 § 
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Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus an-

netaan162. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin 

tarvittaessa yhdistää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti163. Yhdistetystä tuntimäärästä on tällöin vä-

hintään puolet opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.  

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat tulee olla 

saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös koulun muulla 

tai muilla opetuskielillä. 

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten 

kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä 

voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään tässä nimitystä kielirikas-

teinen opetus. Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin kotimaisilla kielillä kielikylvyn ta-

paan. Tällainen opetus, samoin kuin mahdolliset kestoltaan lyhyemmät kielikylpyohjelmat katsotaan 

tässä kuuluvaksi muun kaksikielisen opetuksen piiriin. 

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia 

 

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetus-

kielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen 

elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisessä 

opetuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Tavoitteeseen pyritään järjestä-

mällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen/kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden ope-

tusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuo-

lella. Opetuksen järjestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielen/kohdekielen sisällöt ja tuntimäärän. 

Kielikylpykieli/kohdekieli on yleensä samalla oppilaan A1-kieli.  

Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet. 

Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilai-

den aktiivinen kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää kieltä oppiainekohtaisesti sekä koulun 

opetuskielessä että kielikylpykielessä/kohdekielessä tuetaan tietoisesti. Koulun opetuskieli ja kielikylpy-

kieli/kohdekieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä ko-

tien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Opetuksen 

suunnittelu ja toteutus edellyttää systemaattista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opet-

tavien opettajien että myös koulun muun henkilöstön kesken.  

Siirryttäessä opetuksessa luokanopetuksesta aineenopetukseen, on siirtymävaihe hyvä suunnitella 

opettajien välisenä yhteistyönä. Tällöin kaksikielisen opetuksen asettamat erityisvaatimukset voidaan 

ottaa suunnitelmallisesti huomioon.   

Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunnittelu edellyttää yhteistyötä myös sidosryhmien kesken.  

Kielikylpykielen/kohdekielen opetus 

Opetuksen järjestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielelle/kohdekielelle asetettavat tavoitteet ja si-

sällöt. Tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoa. 

                                                           
162 Perusopetuslaki 12 § 
163 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 
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Kielikylpykielen/kohdekielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti ja samalla ot-

taen huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle. 

Oppiaineiden opetuksen muuttuessa käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin tuot-

tamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Myös oikeakielisyyteen kiinnite-

tään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpykielen/kohdekielen kehittymistä tuetaan ja seurataan.  

Muiden oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä 

Eri oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja kielipeda-

gogista otetta sekä riittävää kielenhallintaa164. Tarvitaan yhteistä pohdintaa siitä, millaiset kielenkäytön 

konventiot ja millaiset tekstit ovat millekin oppiaineelle tyypillisiä. Näin määritellään kielellisiä tavoit-

teita eri oppiaineissa. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset työta-

vat ja vuorovaikutteisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä/kohdekieltä eri oppiainesi-

sältöjä opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen oppijoita että kielen 

käyttäjiä. Oppilaiden kielikylpykielen/kohdekielen tuottamista tuetaan opettajan ja muiden oppilaiden 

vertaistuella.  

Muiden oppiaineiden opetus koulun opetuskielellä 

Opetuksessa varmennetaan, että oppilaiden äidinkielinen käsitteiden hallinta sekä tekstien ymmärtämi-

nen ja tuottaminen kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. Myös 

koulun opetuskielellä annettavassa opetuksessa edellytetään opettajalta kielitietoista ja kielipedago-

gista otetta.   

Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa 

Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta oppilaiden aineen-

hallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin. Oppilaan kieli-

taidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä kaikkien opettajien yhteistyönä 

että oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi euroop-

palaista kielisalkkua.  

Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, 

millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen 

niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu.   

Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tai kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioi-

daan A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuu-

den turvaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien mukaan arviointi teh-

dään yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken. Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle 

voidaan antaa liite kielikylpyyn tai muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta.  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kaksikielisessä opetuksessa 

Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja pohditaan millä kie-

lellä ja millaista tukea voidaan antaa.  Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja 

riittävää tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. Oppilaan tuen tarvetta seu-

rataan säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Tarkoitus on, että oppilas saa suunnitelmal-

lista, jatkuvaa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteis-

työssä opettajien, oppilaan ja oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken.  

                                                           
164 Opetushallituksen määräys 25/011/2005  
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10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus 

 

Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy 

Kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan tässä varhaisintaan kolmevuotiaana ja 

viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuk-

sesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä tai saamen kie-

lellä. Kyseisestä kielestä käytetään tässä nimitystä kielikylpykieli. Kielikylpyopetus on tarkoitettu pää-

sääntöisesti lapsille, jotka eivät puhu kyseistä kieltä äidinkielenään.   

Kielikylpykielellä annettavan opetuksen osuus varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä on koko ohjelman 

ajan vähintään 50 % niin, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 

100 %, vuosiluokilla 1–2 noin 90%, vuosiluokilla 3-4 noin 70% ja vuosiluokilla 5-9 keskimäärin 50%. Osuus 

lasketaan vuosiluokan koko tuntimäärästä.  

Kaikkia oppiaineita pyritään opettamaan perusopetuksen kestäessä sekä kielikylpykielellä että koulun 

opetuskielellä, mutta ei molemmilla kielillä samanaikaisesti. Opettajat toimivat joko koulun opetuskie-

len tai kielikylpykielen mukaisina kielellisinä malleina. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryh-

mässä. Opetuskielen vaihtuessa vaihtuu siis myös opettaja. Opetusmateriaali on samankielistä kuin ope-

tus. Tärkeää on, että oppilas saavuttaa riittävän kielitaidon eri oppiaineiden tavoitteiden saavutta-

miseksi. Kielikylvyssä tuetaan kummankin opetuskäytössä olevan kotimaisen kielen avulla oppilaan kult-

tuuri-identiteetin syvenemistä. Kotimaisten kielten lisäksi tuetaan muiden kielten ja kulttuureiden koh-

taamista ja vahvistetaan tällä tavoin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti monikerroksista identiteettiä 

myönteisellä tavalla.   

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja kielikylpykielessä on osittain yhteisiä tavoitteita ja sisältöjä. Äi-

dinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä 

niin, että kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on mahdollista saa-

vuttaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä kielikylpykielen opetuksen välillä on siirtovaikutusta 

varsinkin, kun kielikylpykielen opetuksen tuntimäärä on suuri ja opetus aloitetaan varhain. Lukemaan ja 

kirjoittamaan opettaminen tapahtuu 1.-2.vuosiluokilla ainoastaan kielikylpykielellä. Oppilaan kielikylpy-

kielen kehityksen tukemiseksi opetus järjestetään niin, että oppilaat saavat sekä lukuaineissa että taito- 

ja taideaineissa riittävästi opetusta kielikylpykielellä. Siirtovaikutuksen suuruus vaihtelee sisältöaiheit-

tain. Sisältöjen suunnittelussa voidaan hyödyntää äidinkielenomaisia tai maahanmuuttajille tarkoitet-

tuja suomen/ruotsin kielen oppimääriä. 

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus 

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään koulun opetuskielen lisäksi yhtä tai use-

ampaa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään tässä nimitystä kohdekieli.  

Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen 

koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuo-

siluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. Laajamittainen kaksikielinen opetus voi 

alkaa jo esiopetuksessa ja kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.   

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi myös vaihdella suuresti. 

Joidenkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Osa oppilaista tulee kouluun ulkomailta niin 

myöhäisessä perusopetuksen vaiheessa, että oppisisältöjen opiskelu suomeksi/ ruotsiksi tuottaa heille 

vaikeuksia. Ellei näitä oppilaita jostakin syystä voida ohjata valmistavaan opetukseen, heille tarjotaan 

muita tukitoimia (katso luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki).  
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Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi/ruotsi 

toisena kielenä -oppimäärää. Näiden oppilaiden kielitaidon kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huo-

miota, jos kohdekielisen opetuksen osuus koko opetuksesta on suuri.  

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää miettiä sitä, millaisia oppiaineita tai sisältöjä on mielekästä 

opettaa kohdekielellä. Lisäksi tulee pohtia, onko osa oppiaineiden sisällöistä sellaisia, että niiden opis-

kelu suomeksi tai ruotsiksi olisi erityisen tärkeää, jotta oppilas saavuttaisi hyvät toimintavalmiudet suo-

malaisessa yhteiskunnassa.  

Mikäli kohdekielisen opetuksen määrä on suuri, on huolehdittava siitä, että oppilaiden suomenkieli-

nen/ruotsinkielinen käsitteiden hallinta sekä vaativan asiatekstin ymmärtäminen ja tuottaminen kehit-

tyvät hyvälle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. 

Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana 

jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen. 

Kouluissa, joissa opetusta järjestetään kahdella tai useammalla kielellä, on usein runsas kielten ja kult-

tuurien kirjo niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin keskuudessa. Tämä antaa paljon mahdolli-

suuksia tuoda kieliä ja kulttuureita esiin koulun arjessa, kehittää kulttuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia 

monikielisyyttä. Samalla se asettaa koululle haasteen tukea kunkin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti 

monikerroksista identiteettiä myönteisellä tavalla.  

 

Siuntiossa ei järjestetä täydellistä kielikylpyä eikä laajamittaista kaksikielistä opetusta.  
 
Oppilas, jonka äidinkieli on muu kuin ruotsi, voi osallistua ruotsinkielisen päivähoidon lisäksi ruotsin-
kieliseen esiopetukseen. Sen suorittaminen on edellytys opintojen jatkamiselle ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa.  
 
Oppilas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on oikeutettu osallistumaan suomenkieliseen perusope-
tukseen. Suomenkielisen esiopetuksen suorittaminen ei ole edellytys oppilaaksiotolle.  
 
Oppilaaksiotto määritellään tarkemmin sivistyslautakunnan hyväksymissä oppilaaksiottoperiaat-
teissa. 

 

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus 

 

Kielirikasteinen opetus 

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opete-

taan muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla 

kielirikasteista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää 

koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.  

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perus-

opetuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikastei-

nen opetus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi.  Kie-

lelliset tavoitteet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään.   
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Kielirikasteista opetusta voidaan toteuttaa monipuolistamaan ja vahvistamaan kyseisten kielten osaa-
mista ja pohjustamaan muiden kielten valintoja ja opiskelua.  
 
Kielirikasteista opetusta voidaan toteuttaa seuraavasti: 

• Ruotsinkielinen perusopetus: englannin kieli 

• Suomenkielinen perusopetus: ruotsin kieli 
 
Koulussa voidaan kehittää oma malli opetussuunnitelman mukaisen kielirikasteisuuden toteutta-
miseksi. Koulu kirjaa lukuvuosittaiseen toimintasuunnitelmaan: 

• kielet, joissa kielirikasteisuutta toteutetaan,  

• oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalueet, joita opetetaan kielirikasteisesti,  

• opetuksen toteuttamismallin sekä yhteistyön, jota koulussa tehdään kielirikasteisen opetuksen 

toteuttamisessa ja jatkumoiden muodostamisessa ja 

• miten oppilaat voivat osallistua kielirikasteiseen opetukseen. 

Toteutuksen suunnittelusta vastaavat oppilasryhmää opettavat opettajat. 

Koulut voivat tarjota oppilaille kielten opiskelua tukevaa kerhotoimintaa. 

 

10.2 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa kaksikielistä opetusta jossakin muodossa, opetuksen järjestäjä päät-

tää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- kenelle kaksikielinen opetus on tarkoitettu ja mitkä ovat oppilaaksi oton periaatteet  

- mikä on kielikylpykielen/kohdekielen sekä koulun opetuskielen tuntijako 

- mitkä oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kielikylpy-

kielellä/kohdekielellä; mikäli tilanne on tarpeen tarkistaa kunkin lukuvuoden osalta erikseen, opetus-

suunnitelmassa määritellään, miten tarkistus tehdään ja miten asia kuvataan lukuvuosisuunnitel-

massa  

- mitkä ovat kielikylpykielellä/kohdekielellä opetettavien oppiaineiden keskeiset kielelliset tavoitteet 

- mitkä ovat kielikylpykielen/kohdekielen ja tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain.  

 

Lisäksi varhaisen täydellisen kielikylvyn osalta päätetään ja kuvataan  

- mitkä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kie-

likylpykielellä.  

 

Lisäksi laajamittaisen kaksikielisen opetuksen osalta päätetään ja kuvataan   

- miten järjestetään sellaisten lyhytaikaisesti Suomessa asuvien oppilaiden opetus, jotka eivät pysty 

opiskelemaan opetuskielellä eivätkä kohdekielellä 

- käytetäänkö oppilaaksi otossa soveltuvuuskokeita ja mikä niiden vaikutus on oppilaaksi ottoon. 

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN 

JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS 

11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet 
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Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan perusopetuksen järjestämi-

seen. Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen maailmankatsomukseen tai 

kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.  

 

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa perusopetuksessa 

toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatusta-

voitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteita sitouttamatta oppilaita tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatso-

mukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poik-

keamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.165  

 

Siuntion kunnan perusopetuksessa ei anneta erityiseen maailmankatsomukseen eikä kasvatusopilli-
seen järjestelmään perustuvaa esi- ja perusopetusta.  

 

11.2 Paikallisesti päätettävät asiat  

 

Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma voi olla järjestäjäkohtainen tai yksikkökohtainen tai näi-

den yhdistelmä opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kas-

vatusopilliseen järjestelmään perustuva paikallinen opetussuunnitelma voi olla omaleimainen opetuk-

sen järjestämisluvan ja valtioneuvoston asetuksen määrittämissä rajoissa. Opetussuunnitelma ei voi olla 

ristiriidassa perusopetuslain ja -asetusten, tavoitteita ja tuntijakoa koskevan valtioneuvoston asetuksen 

tai perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa.  

 

Opetuksen järjestäjän tulee päättää ja kuvata opetussuunnitelmassa sen lisäksi mitä tämän perus-

teasiakirjan muissa luvuissa määrätään 

-  Erityiseen maailmakatsomukseen perustuva opetuksen osalta 

o mitkä ovat erityiseen maailmankatsomukseen perustuvat, perusopetuksen arvoperustaa 

sekä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä täydentävät näkökulmat  

o miten nämä näkökulmat näkyvät toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa  

o miten ko. maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, taitoja ja valmiuksia painotta-

vaa opetusta toteutetaan läpäisyperiaatteella eri oppiaineiden ja oppimiskokonaisuuksien 

opetuksessa.  

- Erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen osalta 

o mitkä ovat erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvat näissä opetussuunnitel-

man perusteissa määriteltyjä perusopetuksen pedagogisia linjauksia täydentävät pedagogi-

set periaatteet ja ratkaisut 

o miten nämä näkyvät toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa sekä eri oppiaineiden ja op-

pimiskokonaisuuksien opetuksessa. 

 

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 

 
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja 

ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää 

                                                           
165 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 § 
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osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valinto-

jen tekemisen taitoja.  

Valinnaisaineiden suunnittelussa huomioidaan oppilaiden ja huoltajien osallisuus. Huoltajia ja oppi-
laita informoidaan valintamahdollisuuksista perusteellisesti ja riittävän aikaisin. Informaatiossa koros-
tetaan valintoihin sitoutumista opiskelun jatkumiseen ylemmillä vuosiluokilla. 
    
Valinnaisaineiden opetusryhmät voidaan muodostaa koulujen yhteisinä. 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

 

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoai-

neelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistunti-

määrä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikko-

tuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja 

taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taito-

aineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.  Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen 

tekee opetuksen järjestäjä.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitel-

massa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän 

päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valitta-

viksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan 

käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan 

joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit on sijoitettu vuosiluokkaien 3 – 7 taide- ja taitoaineiden ope-
tukseen sivistyslautakunnan hyväksymän tuntijaon mukaisesti.  Oppiainekohtaiset opetussuunnitel-
mat laaditaan kunkin taide- ja taitoaineen osalta ottaen huomioon ko. oppiaineen paikallinen koko-
naistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne.  
 
Vuosiluokkien 8 – 9 taide- ja taitoaineiden valinnaistunteihin varataan 2 vuosiviikkotuntia molemmille 
vuosiluokille. Aleksis Kiven koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään 

•  opintojen nimi, 

• laajuus,  

• tavoitteet,  

• sisällöt,  

• oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä  

• vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan. 

12.2 Valinnaiset aineet 

 

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukai-

sesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 

1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia 

opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edis-

tää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.166 Syventävät valinnaiset aineet syventä-

vät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.  Soveltavat valinnaiset aineet voivat 

sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla 

                                                           
166 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §  
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voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestin-

täteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa. 

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valin-

naisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet 

toiselle asteelle 167. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviik-

kotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään 

perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), voivat tunnit ylityksen 

osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvitta-

essa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen. 

Siuntion perusopetuksen tuntijaon mukaisesti valinnaisaineita opetetaan seuraavasti: 

• 4-6 lk: 1 vuosiviikkotunti / vuosiluokka 

• 8 lk: 4 vuosiviikkotuntia 

• 9 lk: 3 vuosiviikkotuntia 
Koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään seuraavat asiat: 

• kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta 
tarjotaan  

• miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain 

• mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympä-
ristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 

 

12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  

 

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten 

ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä nii-

den tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.  

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen 

voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistunti-

määrän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen 

järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan 

vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat sa-

mat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä. 

Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.  

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellyn kieliohjelman mukaisesti luku-
vuoden 2020-21 alusta oppilailla on mahdollisuus opiskella 3. vuosiluokalta alkaen A2-kieltä seuraa-
vasti: 

• suomenkielinen perusopetus: ruotsin kieli 

• ruotsinkielinen perusopetus: englannin kieli 
 
Lukuvuonna 2019-20 A2-kielen opetus aloitetaan 4. vuosiluokalla.  

                                                           
167 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013); Ope-
tusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006) 
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Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu ei vähennä oppilaan mahdollisuuksia opiskella muita valinnaisai-
neita. 
 
Suomenkielisen perusopetuksen oppilaat voivat valita 8. luokalla alkavan valinnaisen B2-kielen. Alek-
sis Kiven koulun lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa määritellään niiden osalta seuraavat sei-
kat: 

• oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet, 

• miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain ja 

• mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt vuosi-
luokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset 
erityispiirteet. 

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetuk-

selle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetus-

suunnitelmassa 

 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

- miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään  

o mikäli opetuksen järjestäjä päättää tuntien jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, 

laaditaan opetussuunnitelma kunkin taide- ja taitoaineen osalta ottaen huomioon ko. oppi-

aineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppi-

aineen rakenne 

o mikäli opetuksen järjestäjä päättää, että kaikkien tai joidenkin valinnaisten tuntien käyttö 

perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opin-

noille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, 

joilla valinnaista ainetta tarjotaan.  

 

Valinnaiset aineet 

- mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet  

o mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista 

ainetta tarjotaan  

o miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain 

o mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympä-

ristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 

  

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

- mitkä ovat oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet  

o miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain  

o mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt vuosi-

luokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset 

erityispiirteet. 
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LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä 

 

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtä-

vänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolen-

pitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.  

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja 

alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen 

molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on 

tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. Lasten mahdollisesti tar-

vitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäi-

vätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan 

ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan 

uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa. 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo ennen kielen A1-oppimäärän 

opetuksen alkamista lapsia voidaan tutustuttaa alustavasti opetuksen järjestäjän tarjoamiin kieliin järjestä-

mällä esimerkiksi kielisuihkuja esiopetuksessa tai syksyllä ensimmäisellä vuosiluokalla, jos opetus alkaa ke-

vätlukukaudella. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, leikkien, pelaten ja 

liikkuen. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista yhdessä lasten kanssa. Kielisuihkut voidaan toteuttaa 

muun toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita. 

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen 

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen anta-

mat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle 

itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Pe-

rusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan 

huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.  

On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta nou-

seville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen kohteensa ja 

löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita ajatellen. Koulussa 

ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, 

omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä.  Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taito-

jen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Ta-

voitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-

aikaisesti.  Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja 

tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista tuetaan yhdessä kotien kanssa.  

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla edelleen 

pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden välisten yhteyksien 

ymmärtämistä edistetään toteuttamalla luvun 4 mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjou-

tuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa. 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 
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Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin oppi-

laan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan 

valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vas-

tuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoa-

masta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnai-

sista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdol-

lisesti uuteen ryhmään liittymistä.  

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen 

alkamista.  

13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 

 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 

painottuvat vuosiluokilla 1-2.  

Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa ja sitä edeltävässä varhaiskasvatuksessa sekä pe-

rusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvis-

taa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen, oman identiteetin muotoutumiseen sekä kestävään 

elämäntapaan. Alusta lähtien on tärkeätä, että koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovaikutteisen ja kan-

nustavan yhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Kestävään elämän-

tapaan koulu kasvattaa eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityi-

sesti yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luon-

nossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oival-

tamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kan-

nustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja 

kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tut-

kimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä 

vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan 

havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.  

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. 

Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edisty-

mistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. Heidän kanssaan kes-

kustellaan opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen 

merkitys.  

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, 

mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lo-

rujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)   
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Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, leikit, 

pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimi-

mista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin 

tapoihin. 

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä 

tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan 

mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada koke-

muksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin 

voi vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä 

ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan.  

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen ta-

poja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoitte-

lemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leik-

kien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä 

rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Kou-

lutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhteisössä. 

Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan 

hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien 

tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan.  

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. 

Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden 

käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaaratilan-

teissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja harjoitellaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen tek-

nologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö 

edellyttää. Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainon-

taa ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita ohja-

taan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon otta-

minen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa.  

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuotta-

jiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteet-

tisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon 

kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyy-

delle.  Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaise-

maan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. Samoin 

kehittyy taito käsitellä arkeen liittyen numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. Oppilaita ohjataan 

kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikutta-

misen keinoja lähiympäristössä.  

Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä ohjataan pohti-

maan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja 
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tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. Monilukutaitoiseksi kehittyäk-

seen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä.  Opetuksessa 

käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä mo-

nimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä.  Tuottamisen taitoja ke-

hitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ih-

metellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun kei-

noja käyttäen. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja vies-

tintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestin-

täteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan kes-

keistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lä-

hiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. 

 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyt-

töä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä 

muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digi-

taalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään 

oppimisen edistäjänä. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yh-

dessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin 

sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työsken-

tely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään 

pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan 

toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Op-

pilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään 

tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten 

kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yh-

teen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita 

ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä roh-

kaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammatteihin 

koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti 

perheiden arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

rikastaa työskentelyä.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja 

oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruo-

kailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa 

keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemus-

ten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä.  Oppilaat 
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kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja edellytys-

tensä mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevai-

suus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. 

13.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannelle vuo-

siluokalle 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 

o tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan 

hyödyntää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seu-

rataan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan 

hyödyntää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alai-

sen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 1-2 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen 

ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-

2. 

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 

 

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin op-

piaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on nume-

roitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito   

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri 

oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kir-

jallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena 

kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan 
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äidinkielenä on mahdollista opettaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä 

mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston asetuksen 

422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan oman äidinkielen 

opetusta. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä 

kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.  

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulu-

kossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Tau-

lukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huoltajan 

ilmoittamaa kieltä. 

Oppilaan äidin-
kieli 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-
määrä 

Toinen kotimainen kieli 

 yhteinen yhteinen valinnainen 

suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi - 

ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi - 

saame  saamen kieli ja kirjallisuus sekä suomi 
tai ruotsi saamenkielisille 

- 
 

suomi tai ruotsi 

saame  suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus 
sekä saamen kieli ja kirjallisuus 

ruotsi tai suomi  

romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus 
sekä romanikieli ja kirjallisuus 

ruotsi tai suomi 
- 

viittomakieli viittomakieli ja kirjallisuus sekä suomi 
tai ruotsi viittomakielisille 

- 
ruotsi tai suomi 

muu äidinkieli muu äidinkieli koko äidinkielen ja kir-
jallisuuden tuntimäärällä tai 
VA422/2012 8 §:n mukaisesti järjes-
tettynä sekä suomi tai ruotsi toisena 
kielenä 

- 

ruotsi tai suomi 

 

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppi-

laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri 

kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-

via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 

tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Ope-

tus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. 

Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

Oppiaineen tehtävä  
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Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä 

oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja 

ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään 

viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuk-

sia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden kie-

likasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja me-

dioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus 

perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen 

sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuu-

den ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmai-

sunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. 

Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen 

vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkit-

semisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoi-

suutta ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kie-

lestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. 

Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide 

sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitse-

minen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, 

kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen 

rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä 

luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen 

kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkitykselli-

syys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 

aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemuk-

set sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa 

otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä 

kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.  

Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää oppilaiden yksilöl-

listen edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja, kielellistä tietoisuutta sekä ke-

hittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja.  Opetuksen tehtävänä on kiin-

nostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen ilmaisuun, draamaan, kaunokirjallisuuteen ja monimuo-

toisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta esi-

opetuksesta kouluun niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta.  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 

1–2  
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Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja kieliympäristöksi.  Saa-

tavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia tekstejä. Tekstejä tuotetaan yk-

sin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, 

draama- ja teatterileikin keinoin.  Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu 

ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä.  Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja 

erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle.  Li-

säksi hyödynnetään lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat koke-

musten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa 

hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan 

ja ympäristöoppiin. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1–2  

 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja kirjoitustaidon op-

pimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoittamisen alueella pyritään 

tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ym-

märtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja tur-

vallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen 

pariin.  Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.  

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1–2 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen antamisen ja 

saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista ja edistymistä. 

Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kai-

killa tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edisty-

misestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edis-

tymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he 

ymmärtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tul-

kitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita huo-

maamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään kielellisen kehityksen 

kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuksen suunnittelua varten sekä 

auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä kehityksessä.    

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjallisuuden 

eri oppimäärissä ovat  

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttumi-

nen 

- edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 

- edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittymi-

nen 

- edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen 

merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki ja oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomen kieli ja kirjallisuus -

oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, mo-

niluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden mo-

nilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja mo-

nikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kult-

tuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmis-

tökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden 

oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Teh-

dään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-

määrien kanssa. 

Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan op-

pimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen, 

ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaa-
minen  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen    

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3  
 

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan 
sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdolli-
suuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua 
niiden käytänteisiin 

S1 L1, L2, L7 

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata 
häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman 
avulla 

S1 L1, L2, L7  

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtä-
mään, että ihmiset viestivät eri tavoin 

S1 L1, L2, L7 
 

Tekstien tulkitseminen   

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja teks-
tien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä 
tarkkailemaan omaa lukemistaan 

S2 L1, L4, L5  

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien 
merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä 

S2 L1, L2, L4  

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin  S2 L1, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, 
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä luku-
kokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tie-
donhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen 

S2 L2, L4, L5 
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Tekstien tuottaminen   

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mieli-
piteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoitta-
malla ja kuvien avulla  

S3 L1, L4, L5, L7  

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaa-
via ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä 

S3 L2, L4, L5 

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen 
taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen teks-
tien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkir-
joituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia 

S3 L1, L4, L5  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kie-
len peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havain-
toja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaa-
maan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäy-
tymiseen 

S4 L2, L4, L7  

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille 
suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa lu-
ettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta 
kirjaston käyttöön 

S4 L2, L3, L4 

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan 
sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lasten-
kulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kan-
nustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa  

S4 L2, L4, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T14 S1-S4 L1-L5, L7 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2  

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, 

kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa 

kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään erilais-

ten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, lo-

ruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, 

tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan 

tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden 

merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tie-

totekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja teks-

teissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa eri-

tyisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, 

kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan teks-

tien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havain-

toja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. 
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S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita 

ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien 

avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan teks-

tin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, 

esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttä-

mistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista 

ja näppäintaitoja. Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja luke-

misen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitet-

tua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen 

alussa ja tutuissa erisnimissä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havain-

toja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri pu-

hetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan 

yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. Etsi-

tään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan kuunnellen ja 

lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään 

niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjas-

toon ja sen käyttöön.  Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperin-

teisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituot-

teiden tekemiseen. 

RUOTSIN KIELI JA KIRJALLISUUS (SVENSKA OCH LITTERATUR) 

Läroämnets uppdrag samt målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt 

bedömning av lärandet, som är inskrivna under rubriken Modersmål och litteratur, gäller för alla lärokurser 

inom läroämnet modersmål och litteratur, alltså även för lärokursen svenska och litteratur. 

Lärokursens särskilda uppdrag 

Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och lärokursen i svenska och litteratur undervisas i 

samma omfattning och med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock med vissa 

mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande uppdrag 

i de svenska skolorna i Finland är även viktigt att betona. Elevernas skolspråk och språkmedvetenhet ska 

kontinuerligt stödjas, parallellt med att flerspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas varierande 

språkbakgrund ska uppmärksammas och beaktas i undervisningen i modersmål och litteratur och även i alla 

övriga läroämnen.  

 

I årskurserna 1–2 är det speciellt viktigt att eleverna lär sig grundläggande läs- och skrivfärdighet, och att de 

kommunicerar genom många olika uttryckssätt och lär sig att lära. Undervisningens syfte är att väcka intresse 

för språk och kommunikation och för att producera och tolka olika slag av texter.  

Mål för undervisningen i lärokursen svenska och litteratur i årskurs 1–2 

 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som 

anknyter till 

målen 

Kompetens som 

målet anknyter till 

Att kommunicera    
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M1 stödja eleven i att stärka sin förmåga att uttrycka sig och 

fungera i olika kommunikationssituationer 

I1 K1, K2, K3  

 

M2 stödja eleven i att utveckla sitt språk och sin fantasi, kom-

munikations- och samarbetsförmåga genom att erbjuda möjlig-

het för eleven att delta i olika kommunikations-situationer och 

bli bekant med normerna för dessa 

I1  K1, K2, K7 

M3 stödja elevens lust och vilja att uttrycka sig både verbalt och 

icke-verbalt och genom drama 

I1 K1, K2, K7  

M4 stödja eleven i att utveckla kommunikativa färdigheter och 

förståelse för att människor kommunicerar på olika sätt 

I1 K1, K2, K7 

 

Att tolka texter   

M5 sporra och handleda eleven vid läsinlärningen och ge eleven 

möjlighet till övning i att använda strategier för läsförståelse 

samt uppmuntra eleven att iaktta sin egen läsförståelse  

I2 K1, K4, K5  

M6 handleda eleven att analysera texter av många olika slag och 

att vidga sitt ordförråd i samband med textanalys 

I2 K1, K2, K4  

M7 handleda eleven i att söka information på många olika sätt I2 K1, K4, K5 

M8 sporra eleven att bli intresserad av (barn)litteratur, medie-

texter och andra texter genom att skapa positiva läsupplevelser 

och samtidigt väcka intresse och lust att läsa och lära sig samt 

dela med sig av sina läsupplevelser  

I2 K2, K4, K5 

Att producera texter   

M9 inspirera eleven att berätta och uttrycka sina åsikter  

och beskriva sina upplevelser i tal, bild och skrift 

I3 K1, K4, K5, K7  

M10 erbjuda eleven möjlighet att producera enkla berättelser, 

beskrivningar och andra texter, även i multimediala miljöer 

I3 K2, K4, K5 

M11 lära eleven att skriva för hand och utveckla skrivförmågan 

och att använda tangentbord, handleda eleven i att småningom 

börja planera och strukturera texter samt lära känna de grund-

läggande färdigheterna i rättstavning och övriga skriftspråkskon-

ventioner 

I3 K1, K4, K5  

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M12 sporra eleven att utveckla sin språkliga medvetenhet gäl-

lande talat och skrivet språk och sin kunskap om grundläggande 

språkbegrepp samt handleda eleven i att göra iakttagelser om 

språk och språkbruk och bli medveten om hur det egna språk-

bruket påverkar andra  

I4 K2, K4, K7  

M13 uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för 

barn, att hitta intressant läsning och utveckla sitt läsintresse och 

använda sig av bibliotek 

I4 K2, K3, K4 

M14 handleda eleven att uppskatta sin egen och andras kultur 

och språk samt kulturell mångfald, ge eleven möjlighet att be-

kanta sig med olika former av barnkultur och sporra eleven att 

producera kultur tillsammans med andra 

I4 K2, K4, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 
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Svenska och litteratur i årskurs 1–2 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M14 I1-I4 K1-K5, K7 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska och litteratur i årskurs 1–2  

 

Under årskurs 1 fokuserar man på att eleverna lär sig lyssna och uttrycka sig och på grundläggande läs- och 

skrivfärdighet samt laborering med talat språk och dramatiseringar. Eleverna bearbetar och reflekterar kring 

många slag av barnlitteratur i olika medier. 

 

I1 Att kommunicera: Eleverna får öva sig i att verbalt gestalta och benämna sin omvärld, att lyssna, fråga, 

svara och berätta ansikte mot ansikte i olika slag av kommunikationssituationer och för olika syften. De övar 

sig att kommunicera i grupp i olika textmiljöer. Med hjälp av kommunikationsövningar och drama, roll- och 

teaterlekar får eleverna möjlighet att gemensamt behandla barnlitteratur, sagor, berättelser, ramsor, fakta-

texter, medietexter och spel.  

I2 Att tolka texter: Eleverna lär sig läsa och övar sig samtidigt i läsförståelse och i att använda grundläggande 

lässtrategier. Eleverna bekantar sig med sambandet mellan ljud och bokstav och med begreppen språkljud, 

stavelse, ord, sats, mening, punkt, rubrik, text och bild. Eleverna får möjlighet att iaktta och tolka många olika 

slag av texter i omgivningen och fundera över deras betydelser och strukturer. De arbetar med bland annat 

bilder, berättelser, sagor, dikter, enkla faktatexter och olika slag av medietexter. Eleverna bekantar sig även 

med olika sätt att uttrycka tid, ordningsföljd och plats, speciellt i berättande, beskrivande och instruerande 

texter, och de lär sig förstå berättelsens grundbegrepp såsom huvudperson, plats, tid och händelseförlopp. 

Läsupplevelserna diskuteras med de övriga i gruppen och eleverna övar sig att återge en text med egna ord 

och reflektera kring texters innehåll, ordval och ords betydelser och vidgar på så sätt sitt ordförråd. Eleverna 

övar sig i informationssökning genom att göra iakttagelser om sin omgivning, analysera bilder och skrivna 

texter och berätta för andra om sina iakttagelser.  

I3 Att producera texter: Eleverna övar sig att producera texter utgående från sina egna tankar, upplevelser 

och iakttagelser och ur sin fantasi och sina inre bilder, både individuellt och tillsammans. Dessutom bekantar 

sig eleverna med textuella och språkliga drag som är typiska för berättelser såsom uttryck för tid och plats 

och berättelsestruktur. De använder sig av dessa strukturer i sina egna texter. Eleverna lär sig att forma och 

skriva textade gemener och versaler för hand och att använda tangentbord och skriva digitalt, lär sig grund-

läggande skrivregler såsom mellanrum mellan ord, mening och skiljetecken, användningen av versal i början 

av en mening och i namn och de övar rättstavning med hjälp av läsning och övningar som utvecklar den 

fonologiska medvetenheten. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Elevernas språkliga medvetenhet stärks genom att de laborerar med 

talat språk och grundläggande språkliga begrepp samt läser och lyssnar till skrivna texter, såsom litteratur 

och kultur för barn. Eleverna får iaktta det talade språket i dess olika varianter och reflekterar kring hur språ-

kanvändningen påverkar omgivningen. De läser, lyssnar till, diskuterar och bearbetar många olika slag av 

texter såsom sagor, berättelser, dikter, serier och annan litteratur i flera olika medier. Tillsammans bekantar 

sig eleverna med biblioteket och hur det används. Eleverna får även bekanta sig med kulturutbudet för barn 

i närområdet och med olika kultur- och högtidstraditioner och de arbetar kreativt tillsammans inom olika 

kulturella uttrycksformer.  



158 
 

SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Saamen kielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhuttujen saamen kielten säily-

mistä elävänä ja vahvistaa niiden asemaa muiden kielten rinnalla. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää 

kielellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän. Opetus vastaa yhteistyössä kotien, saamenkielisen yhteisön ja 

muiden oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan 

kielellistä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden 

ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle 

että muille alkuperäiskansoille. Opetus ohjaa ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Saamen kieltä ja kirjallisuutta voidaan opettaa jollakin Suomessa puhutuista saamen kielistä: inarin-, koltan- 

tai pohjoissaamen kielellä. Kieli on sekä opetuksen kohde että väline. Opetus perustuu yhteisölliseen näke-

mykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus syntyvät, kun oppilas oppii käyttämään kieltä yhteisön ta-

voin. Eri saamen kielet huomioidaan erityisesti saamelaiskulttuurien alueelliseen variaatioon tutustumisen 

yhteydessä. Kielellisten taitojen kehittyessä oppilaat saavat valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioi-

hin ja päätöksentekoon. 

 

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien ja sanaston avulla. Saamen kielen 

ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehittää ja syventää kielitietoisuutta ja kielellisen havain-

noinnin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä identiteettiä. Saamen kieli ja kirjallisuus  

-oppimäärässä kulttuurisisällöistä keskeisiä ovat sanataiteen, teatteritaiteen ja draaman sekä median lisäksi 

kertomusperinne, saamelainen lyriikka (livđe, leu’dd, luohti), kieliyhteisön tavat, perinteet, taide, saamelai-

nen elämäntapa ja historia. 

 

Vuosiluokilla 1–2 saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksessa painopiste on oppilaiden rohkaise-

missa ja innostamisessa käyttämään saamen kieltä sekä kehittämään itseilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja yk-

silöllisten edellytysten pohjalta. Keskeistä on huolehtia kielellisen tietoisuuden, lukemisen ja kirjoittamisen 

perustaitojen sekä monilukutaidon kehittymisestä. Opetuksessa otetaan huomioon erityisesti kuuntelutaito-

jen ja kuullun ymmärtämisen merkitys puheen, kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon perustana. Opetuksen teh-

tävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen ilmaisuun ja draamaan sekä monimuotois-

ten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta esiope-

tuksesta alkuopetukseen niin saamen kielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta. 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 innostaa oppilasta kehittämään taitoaan esittää ajatuksia, kokemuk-
sia ja mielipiteitä sekä kysyä ja kuunnella 

S1 L1, L2 

T2 ohjata oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja vah-
vistamalla kielellistä ja kehollista ilmaisua ja mielikuvitusta sekä ohjata 

S1 L2 
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osallistumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti myös draa-
man keinoin 

T3 tukea oppilaan viestijäkuvan rakentamista siten, että oppilas oppii 
toimimaan saamen kielellä erilaisissa viestintätilanteissa ja ymmärtää 
ihmisten viestivän eri tavoin 

S1 L2, L7 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ym-
märtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan 
omaa lukemistaan 

S2 L1, L4 

T5 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin S2 L1, L4, L5 

T6 herättää oppilaan kiinnostus omaehtoista lukemista kohtaan tarjoa-
malla saamelaiseen kulttuuriin liittyviä virikkeitä, luomalla myönteisiä 
lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedon-
janon tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen 

S2 L1, L5 

Tekstien tuottaminen   

T7 ohjata oppilasta tuottamaan monimuotoisia tekstejä eri tarkoituk-
siin ja luoda edellytyksiä myönteisille tekstien tuottamisen, yhdessä te-
kemisen ja tekstien jakamisen kokemuksille 

S3 L2, L5, L1, L4  

T8 tarjota oppilaalle tilaisuuksia kertoa ja kuvata asioita puhumalla, kir-
joittamalla ja kuvien avulla myös monimediaisissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5 

T9 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja rakentamaan omia tekstejä, 
harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä oh-
jata oppilasta löytämään käyttämästään sähköisestä välineestä saamen 
kielen fontit 

S3 L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta tekemään havaintoja sanojen ja ilmaisujen merki-
tyksistä, kielenkäytöstä, kielestä ja saamen kielen varianteista 

S4 L2, L1, L4 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja ymmärtämään monimuotoiseen 
saamelaiseen kulttuuriin ja saamen kieleen liittyviä piirteitä  

S4 L1, L2 

T12 ohjata oppilasta tutustumaan saamenkieliseen lastenkirjallisuu-
teen, erilaisiin saamelaisiin perinteisiin ja oman alueen kulttuurimuo-
toihin ja -tarjontaan sekä ohjata häntä arvostamaan omaa kieltä ja kult-
tuuria sekä kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta 

S4 L1, L2, L7 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T13 innostaa oppilasta kehittämään eri oppiaineissa tarvittavaa kieltä ja 
hyödyntämään äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa 

S5 L1, L4 

T14 tukea oppilasta omaksumaan tiedonhaluinen tapa opiskella S5 L1, L2, L7 

 
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 
 
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan runsaasti tilaisuuksia ihmetellä, kertoa ja keskustella ryh-

mässä muun muassa perinteenmukaisen muistelun ja draaman avulla monipuolisesti erilaisissa rooleissa. 

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja ker-

tomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa tarjoa-

malla kokemuksia erilaisista viestintätilanteista. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan myös tilaisuuksia vierai-
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luihin ja kanssakäymiseen eri-ikäisten saamen kieltä puhuvien kanssa. Opetellaan käyttämään kieltä kohteli-

aasti ja tilanteen mukaisesti. Osallistutaan draaman sekä muiden vuorovaikutusharjoitusten ja keskustelujen 

avulla lastenkirjallisuuden, saamelaisten tarinoiden ja lyriikan, satujen, kertomusten, lorujen, tietotekstien, 

mediatekstien ja pelien käsittelyyn. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia kertovia ja kuvaavia tekstejä, niiden 

merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tie-

totekstien ja mediatekstien parissa. Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä. Tuetaan 

tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan ymmärtämisen strategioita kuten ennen kuuntelua/lukemista, 

kuuntelun/lukemisen aikana ja sen jälkeen. Keskustellaan teksteistä, pohditaan sanavalintoja, sanojen ja sa-

nontojen merkityksiä sekä laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjes-

tystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan 

peruskäsitteitä. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin 

kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla ku-

via ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Tarjotaan saamelaiseen kulttuuriin 

liittyviä virikkeitä oppilaita tarinoiden ja tekstien tuottamisen pohjaksi. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi, harjoitellaan teks-

tin suunnittelua ja tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja luke-

misen avulla. Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. 

Opetellaan isot ja pienet tekstauskirjaimet ja niillä kirjoittamista sekä näppäintaitoja. Harjoitellaan tuotta-

maan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia koke-

muksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. Opetellaan kerto-

miselle ja kuvaamiselle tyypillisiä tekstuaalisia ja kielellisiä perusrakenteita, esimerkiksi ajan ja paikan ilmai-

sutapoja, sekä opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havain-

toja puhutusta kielestä sekä tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tällöin otetaan huomi-

oon oppilaan rinnakkais- ja monikielisyys. Havainnoidaan ja pohditaan saamen kielen piirteitä, sanoja, sanon-

toja ja ilmaisutapoja sekä niiden merkityksiä. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla 

esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Harjoitellaan erityisesti sukulaisnimityksiä op-

pilaan läheisen sukuyhteisön sisältä. Leikitellään kielillä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla tutustuen 

myös muihin saamen kieliin. Tarjotaan runsaasti tilaisuuksia kuulla tarinointia (mainâstem, mainstem, máin-

nasteapmi) sekä osallistua saamenkieliseen keskusteluun ja saamelaiseen kontekstiin liittyviin tapoihin ja toi-

mintoihin vanhojen ja nykyisten perinteiden, tapakulttuurin ja juhlaperinteiden kautta. Harjoitellaan kerto-

maan ja kuvaamaan asioita puhuen ja monimuotoisin tekstein. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutus-

tutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja media-

teksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tu-

tustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Kartutetaan ja harjoitellaan eri oppiaineiden sanastoa. Huomioi-

daan tulevien luokka-asteiden ja oppiaineiden kielelliset haasteet ja tutustutaan käsitteiden muodostami-

seen. 



161 
 

ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Romanikielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhutun romanikielen säilymistä elä-

vänä ja vahvistaa sen asemaa muiden kielten rinnalla. Oppimäärää voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden 

äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Opetus vastaa yhteistyössä kotien ja romanikielisen yhtei-

sön kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kie-

lellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kult-

tuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle että muille vähemmistöille. Opetus ohjaa 

ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Oppilaiden romanikielen osaamisen lähtötaso otetaan huomioon kielellisesti virikkeisen oppimisympäristön 

rakentamisessa ja opetusmenetelmien valinnassa. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yh-

teisön jäsenyys ja osallisuus muodostuvat, kun oppilas oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Kodin ja kou-

lun yhteistyö sekä monimediaiset oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen käyttöalueen laajentu-

miseen koulun ulkopuolelle.   

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien ja sanaston avulla. Romanikielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehittää ja syventää kielitietoisuutta ja kielellisen havainnoin-

nin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä identiteettiä. Romanikulttuuriin kuuluu vahva kerronta-, mu-

siikki- ja käsityöperinne, jota hyödynnetään opetuksessa. 

 

Vuosiluokilla 1–2 romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on rohkaista ja innostaa oppi-

laita käyttämään romanikieltä sekä edistää heidän ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan yksilöllisten edellytys-

ten pohjalta. Keskeistä on huolehtia lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen sekä monilukutaidon ja kielel-

lisen tietoisuuden kehittymisestä. Opetuksessa huomioidaan erityisesti kuuntelemisen ja kuullun ymmärtä-

misen merkitys puheen sekä luku- ja kirjoitustaidon perustana.   

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen    

T1 innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä yksin ja yh-
dessä 

S1 L1, L2 

T2 ohjata oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 
kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin 

S1 L2, L7 

T3 tukea oppilaan viestijäkuvan rakentamista siten, että oppilas oppii 
toimimaan romanikielellä erilaisissa viestintätilanteissa hyödyntäen 
kieliyhteisön osaamista 

S1 L1, L2, L7 
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Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata ja innostaa oppilasta romanikielen lukutaidon oppimisessa 
ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä 
tarkkailemaan omaa lukemistaan 

S2 L1, L4 

T5 kannustaa oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan S2 L1, L4 

T6 rohkaista oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja tiedonhaluiseen 
tapaan opiskella sekä ohjata häntä hankkimaan tietoa eri tavoin 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T7 rohkaista ja innostaa oppilasta kuvaamaan asioita puhumalla, kir-
joittamalla ja kuvien avulla  

S3 L2, L4 

T8 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja 
muita tekstejä yhdessä ja yksin, myös monimediaisissa oppimisympä-
ristöissä 

S3 L1, L4, L5 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen kirjoitustapaan ja eri-
koismerkkeihin sekä innostaa häntä harjoittelemaan käsinkirjoittami-
sen taitoa ja näppäintaitoja 

S3 L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 rohkaista oppilasta arvostamaan romanikieltä ja vahvistaa hänen 
tietämystään romanien kerronta- ja kulttuuriperinteestä 

S4 L2, L7 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja ymmärtämään monimuotoi-
seen romanikulttuuriin ja romanikieleen liittyviä piirteitä rinnakkais- 
ja monikielisyyttä hyödyntäen 

S4 L1, L2 

T12 kannustaa oppilasta arvostamaan kielten ja kulttuurien moni-
muotoisuutta, tutustumaan lastenkulttuuriin ja tuottamaan omaa 
kulttuuria yhdessä muiden kanssa 

S4 L2, L4, L7 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelemista, ääntämistä ja suullista ilmaisua ni-

meämällä ympäristöä, esineitä ja asioita romanikielellä. Harjoitellaan vuorovaikutus- ja draamataitoja pareit-

tain ja ryhmissä. Tarjotaan kokemuksia monikielisistä viestintätilanteista sekä mahdollisuuksien mukaan ti-

laisuuksia vierailuihin ja kanssakäymiseen eri-ikäisten romanikieltä puhuvien kanssa. Opetellaan käyttämään 

kieltä kohteliaasti ja tilanteen mukaisesti. Hyödynnetään satuja, kertomuksia, loruja, tieto- ja mediatekstejä 

ja pelejä, myös draaman keinoin.   
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S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan lukemista tutustumalla erilaisiin teksteihin ja keskustellaan niistä. 

Laajennetaan sana- ja ilmaisuvarantoa. Pohditaan sanavalintoja, sanojen ja sanontojen merkityksiä ja opitaan 

käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika sekä juoni. Harjoitellaan 

tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä. Hyödynne-

tään puhuttujen tekstien tulkitsemisessa mahdollisuuksien mukaan romaniyhteisön osaamista. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan romanikielen kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja opitaan tuot-

tamaan isot ja pienet kirjaimet. Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja opitaan käyttämään niitä 

omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin tuottamista yksin ja yhdessä sekä keskustellaan teksteistä harjoitellen 

palautteen antamista ja saamista. Opetellaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Kuvataan omia kokemuk-

sia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla. Tarjotaan romanikulttuuriin liittyviä vi-

rikkeitä tarinoiden ja tekstien tuottamisen innostamiseksi.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan romanikielen merkitystä itselle, perheelle, 

lähipiirille ja koululle. Tutustutaan romanien kerronta- ja kulttuuriperinteeseen hyödyntäen mahdollisuuk-

sien mukaan paikallista romaniyhteisöä. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla käy-

tetyistä kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Tarjotaan tilaisuuksia kuulla romanikielistä kerron-

taa ja musiikkia. 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Erityisenä tehtävänä on tukea suomalaisten viittomakielten säilymistä elävänä. Viittomakieltä käyttävät op-

pilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kielellisiä 

taitojaan itsenäisesti läpi elämän.  Opetus vastaa yhteistyössä kotien, viittomakielisen yhteisön ja muiden 

oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielel-

listä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden ym-

märrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä 

ohjaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Opetuksessa keskeisiä ovat kieli, kirjallisuus ja kertomusperinne, perinteet, tavat, taide ja historia. Opetuk-

sessa otetaan huomioon myös osallisuus kansallisen ja kansainvälisen yhteisön asioihin. Oppimisen iloa tuot-

taa, kun oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja opetus ottaa huomioon myös heidän kielimaailmansa ja koke-

muksensa. Pyrkimyksenä on, että oppilaat tulevat entistä tietoisimmaksi itsestään viittomakielen käyttäjinä 

ja ymmärtävät kielen sosiaalisen merkityksen yhteisölle. 

Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon suomalaisen tai suomenruotsalaisen viitto-

makielen ja kirjallisuuden opetuksen laajuus. Opetussuunnitelman perusteet on laadittu viittomakielen ja 

kirjallisuuden opetukseen, jota annetaan äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä. Muun viittomakielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä sekä oppimisen arvioinnissa huomioidaan 

opetuksen laajuus. 

Vuosiluokilla 1–2 viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa ohjataan oppilasta käyttämään viittomakieltä 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa siten, että aikaisemmin opittu kielitaito otetaan huomioon. Oppilaat op-

pivat katsomaan viittomista, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden 
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ajattelu- ja itseilmaisutaitoja. Oppilaat omaksuvat viittomakielisen keskustelun perustaidot sekä tutustuvat 

ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuuriperinteeseen. Tavoitteena on oppia 

selviytymään arjen tilanteista viittomakielellä, oppia vertailemaan ja hyödyntämään eri kielten taitoa sekä 

käyttämään äidinkieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja eri oppiaineissa.  

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään viittomakielellä ja edistää op-
pilaan ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden esittämisen ja kysymisen 
taitoja sekä kannustaa häntä kertomaan tarinoita 

S1 L1, L2  

T2 rohkaista oppilasta kehittämään viittomakielisen keskustelun tai-
toja ja arvioimaan omia vuorovaikutustaitojaan 

S1 L1, L2 

T3 kannustaa oppilasta toimimaan yksin ja ryhmässä vahvistaen yhteis-
työ- ja vuorovaikutustaitoja, myös draaman avulla 

S1 L2, L7 

Tekstien tulkitseminen   

T4 herättää oppilaan kiinnostus viittomakielisiä ja kuvallisia tekstejä 
kohtaan ja aktivoida oppilasta jakamaan niistä kokemuksia ja ajatuksia 

S2 L2, L4 

T5 virittää oppilaan mielikuvitusta ja ajattelutaitoa  S2 L1 

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppilasta saamaan myönteisiä tuottamisen, yhdessä tekemi-
sen ja jakamisen kokemuksia sekä harjoittelemaan erilaisten esitysten 
suunnittelua ja toteuttamista 

S3 L2, L6, L7 

T7 tarjota oppilaalle tilaisuuksia kertoa ja kuvata asioita ja tiedonhan-
kinnan tuloksia sekä innostaa häntä tuottamaan monimuotoisia esityk-
siä 

S3 L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 herätellä oppilaan kielitietoisuutta ja ohjata tekemään havaintoja 
kielestä ja kielenkäytöstä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kie-
lenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen 

S4  

L1, L3 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tutustua viittomakielisen ja muun 
kulttuurin eri muotoihin ja perinteisiin sekä ohjata häntä arvostamaan 
omaa kieltä ja kulttuuria sekä kielten ja kulttuurien moninaisuutta 

S4 L1, L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena    

T10 ohjata oppilasta kehittämään viittomakielen taitoaan eri oppiai-
neissa ja ohjata hyödyntämään äidinkielen taitoa kaikessa oppimisessa  

S5 L1, L2, L3 

T11 rohkaista oppilasta omaksumaan tiedonhaluinen tapa opiskella 
sekä kehittämään monilukutaitoaan  

S5 L1, L4, L7 

 

Viittomakielen ja kirjallisuuden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 
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ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Kartutetaan viittomistoa, leikitellään kielellä, kerrotaan omista ko-

kemuksista, havainnoista ja tiedoista. Keksitään omia mielikuvitustarinoita huomioiden kertomuksen perus-

elementit: tapahtumapaikka ja -aika, juoni ja henkilöt. Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja ni-

meämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

S2 Tekstien tulkitseminen: Visuaalista lukutaitoa harjoitellaan tulkitsemalla viittomakielisiä tekstejä ja muita 

kuvallisia lähteitä. Niiden pohjalta harjoitellaan kysymysten tekemistä ja niihin vastaamista. Kartutetaan viit-

tomistoa keskustelemalla teksteistä ja jakamalla lukukokemuksia niistä. Työstetään rooli-, draama- ja teatte-

rileikin sekä monimediaisten oppimisympäristöjen avulla erilaisia viittomakielisiä tekstejä.   

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan tekstien tuottamista yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä. Kes-

kustellaan tuotetuista teksteistä yhdessä ja harjoitellaan palautteen antamista ja saamista. Harjoitellaan sor-

miaakkoset ja tutustutaan niiden käyttöön. Harjoitellaan viittomakielisiä vuorovaikutustaitoja muun muassa 

huomion herättämisen tekniikoita, katsekontaktia, viittojien optimaalista sijaintia, puheenvuoron ottamista, 

vuorottelua keskustelutilanteessa, ajatusten ja mielipiteiden perustelua, aktiivista seuraamista ja kommen-

tointia.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan erilaisiin kulttuurimuotoihin ja perintei-

siin ja havainnoidaan viittomakielisen yhteisön käyttäytymisnormeja ja tapoja. Tutustutaan viittomakielisen 

yhteisön kulttuuriperinteeseen ja kulttuuritoimintaan.  

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opetuksessa tutkitaan ja käytetään materiaalina erilaisia teks-

tejä, kuvia ja taulukoita rikastuttaen viittomistoa ja antaen mahdollisuuksia hyödyntää viittomakieltä eri op-

piaineissa. Järjestetään tilaisuuksia tutkivaan oppimiseen ja vuorovaikutukseen ja tarjotaan monipuolisia op-

pimateriaaleja ja oppimisympäristöjä monilukutaidon edistämiseksi.  

MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI 

 

Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, 

saamen, romanikielen ja viittomakielen lisäksi myös muuta opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan va-

litsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 

§:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laaditaan ja ope-

tuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärää 

soveltaen. Opetuksen järjestäjä tai koulu laatii perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetussuunnitelman. Kie-

likohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Opetussuunnitelman 

laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä ympäristön tarjoaman tuen 

määrä oppilaan äidinkielen kehittymiselle.  
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SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimää-

rää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti168. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen 

avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 

analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kie-

len kehittymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden 

kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä 

kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoi-

sessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielen-

käyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kieli-

taitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun 

ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppi-

laiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saa-

vat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista169. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta170.  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen 

tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alu-

eilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäse-

nenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

- oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

opiskeluun. 

                                                           
168 Valtioneuvoston asetus 422/2012 
169 Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 
170 Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 
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Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea 

tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppi-

määräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan 

suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä 

kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista 

kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen 

tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin 

opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteelli-

sesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen 

ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä 

on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa 

sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää 

kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.  

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 
  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa 
sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan 

S1 L2, L4 

T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja 
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvista-
maan niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua 

S1 L1, L2, L7 

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmai-
surohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan 
ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin 

S1 L1, L2, L7 

Tekstien tulkitseminen   

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja 
käsitevarannon kartuttamiseen 

S2 L1, L2, L4 

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopi-
via tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan 

S2 L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvit-
tavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista 

S3 L2, L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja 
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja 

S3 L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perus-
asioita 

S3 L1, L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä ha-
vaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa 
oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta 
toisten kielelliseen käyttäytymiseen 

S4 L4, L6, L7 

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja 
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan 

S4 L2, L4 
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häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyt-
töön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen 

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kult-
tuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten 
asemaan ja elämäntilanteisiin 

S4 L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä 
viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana 

S5 L1, L2, L4 

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja 
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominais-
piirteisiin 

S5 L1, L2, L4 

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä 
arvioimaan omaa kielenoppimistaan 

S5 L1, L2, L4 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T144 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

vuosiluokilla 1–2 

  

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, 

pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. 

Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset, 

kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmär-

tämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä 

muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen 

käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteis-

ten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityk-

siä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista. Työskennellään muun 

muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Tutustutaan eri-

laisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitel-

laan tekstin ymmärtämisen strategioita, laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan ker-

ronnan peruskäsitteitä (päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).  

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan 

sekä kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yk-

sin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.  
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa 

koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä 

ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon 

käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin. 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kie-

lenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liitty-

viä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia 

ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknolo-

gian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppi-

laan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena. 

RUOTSI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS (SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK OCH LITTERATUR) 

 

I lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, hand-

ledning, differentiering och stöd samt bedömning av lärandet de samma som i läroämnet modersmål och 

litteratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag 

Enligt förordningen om timfördelning kan invandrare i stället för att följa lärokursen i modersmål och littera-

tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 

lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare171. Syftet med denna lärokurs är att stödja barnens och de 

ungas utveckling till fullvärdiga medlemmar i språkgemenskapen och ge dem språkliga förutsättningar för 

fortsatta studier. Undervisningen eftersträvar att utveckla elevernas multilitteracitet för att de ska kunna 

söka information och förstå, producera, bedöma och analysera olika slags talade och skrivna texter på 

svenska i daglig kommunikation, i skolarbetet och i samhället. Undervisningen ska stödja utvecklingen av de 

olika delområdena av språkkunskaperna samt språk som används inom olika kunskapsområden.  

Det särskilda uppdraget i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är att stödja utvecklingen av fler-

språkighet hos eleverna samt väcka intresse och erbjuda redskap för att utveckla språkkunskaperna under 

hela livet. Undervisningen i svenska som andraspråk ska i samarbete med hemmen, undervisningen i det 

egna modersmålet och de övriga läroämnena hjälpa eleverna att bygga upp en språklig och kulturell identitet 

i ett mångkulturellt och -medialt samhälle.  

Kunskaper i svenska stödjer integreringen i det finländska samhället. Utgångspunkten för lärokursen svenska 

som andraspråk och litteratur är att utnyttja sådana textgenrer och språksituationer som är relevanta och 

viktiga för att eleven ska kunna undersöka och analysera språkets former, betydelser och användning. Språk-

kunskapen ska utvecklas inom alla delområden: hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Förmågan att 

förstå och förmågan att producera ska utvecklas samtidigt. Elevernas språkkunskaper ska utvidgas från kon-

kret vardagsspråk till ett språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter att ge språk-

ligt uttryck åt iakttagelser och företeelser och sina personliga tankar, känslor och åsikter på ett för situationen 

lämpligt sätt. I undervisningen ska de språk som eleverna behärskar värdesättas och utnyttjas. 

                                                           
171 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om 
timfördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012 
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En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och litteratur fastställs gemensamt av de lärare som 

undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare fattar beslut om valet av lärokurs172. Eftersom undervisningen 

ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsättningar är det viktigt att valet av lärokurs gör det möjligt för 

eleven att få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen173. En elev kan studera enligt lärokursen 

svenska som andraspråk och litteratur om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller ele-

ven i övrigt har en flerspråkig bakgrund. Då behovet av lärokursen kartläggs ska också följande eventualiteter 

tas i betraktande  

- elevens baskunskaper i svenska är bristfälliga inom ett eller flera delområden av språkkunskaperna 

och räcker inte ännu till för att eleven ska kunna delta i den dagliga interaktionen och det dagliga 

skolarbetet som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller 

- elevens kunskaper i svenska räcker inte ännu till för studier enligt lärokursen svenska och litteratur. 

  

En elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur får undervisning i svenska som 

andraspråk antingen helt eller delvis i stället för undervisning i svenska och litteratur. Undervisningen läggs 

upp utgående från elevens behov att lära sig och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om 

lärokursen svenska som andraspråk och litteratur valts för en elev ska elevens utveckling och prestationer 

bedömas enligt målen och kriterierna för lärokursen svenska som andraspråk och litteratur oberoende av i 

vilken undervisningsgruppundervisningen ordnas. Det är viktigt att eleven tar del av samma texter och text-

genrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyttat till Finland mitt i den grundläggande ut-

bildningen är det viktigt att ta hänsyn till elevens språkkunskaper och tidigare kunskaper och färdigheter då 

målsättningarna och innehållet i undervisningen fastställs. Vid behov görs en plan för elevens lärande. Olika 

lärmiljöer som stödjer mångsidig utveckling av språkkunskaperna ska målinriktat användas i undervisningen, 

både i skolan och utanför skolan. Det är möjligt att övergå till att läsa svenska enligt lärokursen svenska och 

litteratur, om eleven har tillräckliga förutsättningar för att lära sig svenska enligt målsättningarna för den 

lärokursen. 

I årskurserna 1–2 ligger undervisningens tyngdpunkt i att skapa en grund för elevernas svenska språk och 

läs- och skrivfärdigheter samt i att utveckla elevernas studie- och kommunikationsfärdigheter. Undervisning-

ens uppdrag är att väcka elevernas intresse för språk, uttryckssätt och för att tolka och producera olika slags 

texter.  

 

Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och litteraturårskurs 1–2 

 

                                                           
172 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 § 
173 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 § 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som an-

knyter till målen 

Kompetens som 

målet anknyter 

till 

Att kommunicera   

M1 uppmuntra eleven att använda sina kommunikations- och 

samarbetsfärdigheter i olika kommunikationssituationer i skolan 

och i vardagen samt stärka förmågan att lyssna och förstå det 

som sägs 

I1 K2, K4 
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Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska som andraspråk och litteratur i årskurs 

1–2  

 

Eleverna lär sig språk- och kommunikationsfärdigheter och utvecklar sin förmåga att arbeta med texter ge-

nom att använda språk i olika situationer och arbeta mångsidigt med språk. Innehållet i undervisningen väljs 

så att eleverna får möjlighet att vidga de färdigheter som har en anknytning till språk, litteratur och övrig 

M2 träna och uppmuntra eleven att berätta om sina tankar och 

känslor och att diskutera olika ämnen samt stärka ordförrådet 

och de uttryckssätt som behövs för det 

I1 K1, K2, K7 

M3 uppmuntra eleven att utveckla sitt mod att uttrycka sig 

språkligt och kroppsligt samt stärka elevens fantasiförmåga ge-

nom att uppmuntra eleven att delta och uttrycka sig mångsidigt, 

även med hjälp av drama 

I1 K1, K2, K7 

Att tolka texter   

M4 motivera och handleda eleven att lära sig läsa och utveckla 

sitt ord- och begreppsförråd  

I2 K1, K2, K4 

M5 uppmuntra eleven att läsa och diskutera texter och litteratur 

som lämpar sig för åldern och språkkunskaperna 

I2 K2, K4 

Att producera texter   

M6 handleda eleven att träna produktion av olika textgenrer och 

att behärska de ord och språkstrukturer som behövs i dem 

I3 K2, K4 

M7 handleda eleven att träna att skriva för hand och att använda 

tangentbord samt att planera och producera texter 

I3 K4, K5 

M8 uppmuntra eleven att träna grunderna i rättstavning I3 K1, K4, K5 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M9 motivera eleven att utveckla sin språkmedvetenhet genom 

att iaktta olika varianter av talspråk i den närmaste omgivningen 

och hjälpa eleven att märka att det egna språkbruket kan på-

verka andras språkliga beteende 

I4 K4, K6, K7 

M10 motivera eleven att lyssna på och läsa litteratur som lämpar 

sig för åldern och språkkunskaperna och handleda eleven att 

välja litteratur som intresserar samt lära eleven använda biblio-

teket och bli bekant med barnkultur 

I4 K2, K4 

M11 handleda eleven att känna igen och uppskatta olika språk 

och kulturer i sin miljö och att kunna sätta sig in i olika männi-

skors situationer och livsskeden 

I4 K2 

Att använda språket som stöd för allt lärande   

M12 hjälpa eleven att utveckla en positiv uppfattning om sig 

själv och sitt sätt att kommunicera, läsa, skriva och lära sig språk 

I5 K1, K2, K4 

M13 handleda eleven att utveckla sina språkfärdigheter i olika 

läroämnen och att studera i skolan viktiga textgenrer och genre-

typiska drag 

I5 K1, K2, K4 

M14 handleda eleven att observera sitt eget språkbruk och att 

utvärdera sitt eget språklärande 

I5 K1, K2, K4 
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kultur på ett mångsidigt sätt. Undervisningens innehåll ska stödja målsättningarna och utnyttja elevernas 

erfarenheter och lokala möjligheter. Innehållet formas till helheter för de olika årskurserna.     

 

I1 Att kommunicera: Eleverna tränar artigt språkbruk, att fråga, svara, begära, berätta, uttrycka åsikter och 

berätta om sina känslor i olika situationer i vardagen och i skolan. Eleverna övar sig på att lägga märke till hur 

språket fungerar i olika situationer: artighetsfraser, åsikts- och känsloyttringar, frågeformulering samt att 

ange nutid och förfluten tid i berättelser. Eleverna tränar uttal, hörförståelse och att lyssna och lära sig av 

andra. Roll- och teaterlekar samt andra interaktiva övningar utnyttjas i samband med att sagor, berättelser, 

ramsor och faktatexter behandlas i undervisningen.  

  

I2 Att tolka texter: Elevernas läsfärdigheter och läsförståelse främjas genom användning av begreppen text, 

bild, rubrik, stycke, mening, punkt, ord, stavelse, bokstav och fonem. Eleverna tränar att läsa gemensamt och 

individuellt valda skönlitterära texter och faktatexter, undersöker vad de betyder och hur de är uppbyggda 

samt kopplar det lästa till de egna erfarenheterna och delar med sig av sina läsupplevelser. Eleverna arbetar 

bland annat med bilder, barnlitteratur och enkla fakta- och medietexter. Eleverna bekantar sig med olika sätt 

att uttrycka tid, ordningsföljd och miljö i synnerhet i berättande och beskrivande texter.  Eleverna tränar 

lässtrategier, vidgar ordförrådet och uttrycksförmågan och lär sig att känna igen berättelsens grundelement 

(huvudperson, plats, tid och händelseförlopp). 

 

I3 Att producera texter: Eleverna bekantar sig med olika textgenrer och deras typiska drag, såsom ordförråd, 

fraseologi och språkliga strukturer. Eleverna övar sig på att producera olika slags skrivna och talade texter 

både individuellt och tillsammans med andra. Skrivfärdigheterna tränas både för hand och på tangentbord.  

 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna reflekterar över språkets och kulturens betydelser i olika 

kommunikationssituationer i skolan samt i olika texter som eleverna hör eller läser. Eleverna tränas att ge 

akt på olika språk och talspråkliga varianter i skolan, i medier och på fritiden. Eleverna övar sig att använda 

språkliga begrepp för att förstå hur en diskussion fungerar. Eleverna söker litteratur som intresserar och be-

kantar sig med berättelser, lekar och festtraditioner inom olika kulturer. 

 

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna ges modeller för olika språksituationer som har 

med skolan och lärandet att göra och de får bekanta sig med texter i olika läroämnen. Eleverna genomför 

enkla uppgifter i informationssökning med koppling till olika läroämnen, både självständigt och tillsammans 

med andra. Eleverna observerar sin omgivning, tolkar bilder och skriva texter samt tränar att förmedla in-

formation genom att berätta. Eleverna övar sig att använda digitala verktyg för att skaffa information, för att 

lära sig och för att utvärdera sitt lärande. Elevens kunskaper i det egna modersmålet används som stöd för 

lärandet. 

SUOMI SAAMENKIELISILLE 

 

Suomi saamenkielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä ja kirjalli-

suutta. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edel-

lytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa vaadittavan kielitaidon molemmilla kielillä 

sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja saamenkielisessä yhteisössä. Paikallinen opetussuunnitelma 

laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. 

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä per-

heen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 

RUOTSI SAAMENKIELISILLE (SVENSKA FÖR SAMISKTALANDE) 
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Lärokursen svenska för samisktalande är avsedd för elever som studerar samiska och litteratur. Målet för 

undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem förutsättningar 

att uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsätts för fortsatta studier och för att fungera som 

jämbördiga medlemmar i den svenska och den samiska gemenskapen. Den lokala läroplanen utarbetas och 

den eftersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska och litteratur. Läro-

planen utarbetas med hänsyn till elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfattning fa-

miljen och den övriga omgivningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 

  

Suomi viittomakielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat viittomakieltä ja kirjalli-

suutta suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kas-

vamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa vaadittavan 

kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viittomakielisessä yhteisössä. 

Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus 

ja/tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arviointi määräytyy 

sen mukaan, kumman oppimäärän pohjalta suomi viittomakielisille -oppimäärä on laadittu. Opetussuunni-

telman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä perheen ja muun 

ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 

RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE (SVENSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA) 

 

Lärokursen svenska för teckenspråkiga är avsedd för elever som studerar teckenspråk och litteratur i svenska 

skolor. Målet för undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem 

förutsättningar att uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsätts för fortsatta studier och för att 

fungera som jämbördiga medlemmar i den svenska och den teckenspråkiga gemenskapen. Den lokala läro-

planen utarbetas och den eftersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska 

och litteratur och/eller svenska som andraspråk och litteratur. Eleven bedöms också enligt den lärokurs som 

utgör grund för lärokursen svenska för teckenspråkiga. Läroplanen utarbetas med beaktande av elevernas 

språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfattning familjen och den övriga omgivningen stödjer ut-

vecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

 

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppi-

laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri 

kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-

via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 
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tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Ope-

tus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja kannustaa käyttämään vähäistäkin kie-

litaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET 

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä toinen 

on toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä 

ovat A-oppimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-

oppimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina 

eripituisia kielten oppimääriä. 

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: ruotsin ja suomen 

pitkä eli A-oppimäärä, ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä äidinkielenomainen ruotsi ja 

suomi. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja saa-

men pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan 

lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräku-

vausta. Paikalliseen opetussuunnitelmaan laaditaan tällöin kielikohtainen sovellus näiden opetussuunnitel-

man perusteiden pohjalta. Englantiin on opetussuunnitelman perusteissa laadittu vain A-oppimäärä. Jos on 

tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppi-

määrän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty kehittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kie-

liin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjel-

maan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii paikallisen opetussuunnitelman noudattaen näitä opetus-

suunnitelman perusteita soveltuvin osin. 

 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, FINSKA) 

 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 

vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 

ja luovuudelle. 

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään 

kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä roh-

kaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia 

ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 

oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnosta-

via valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyt-

tämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 
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Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon 

ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mah-

dollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 

antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiin-

nostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille 

sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

 

Vuosiluokilla 1–2 toisen kotimaisen kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myön-

teinen asenne ruotsin tai suomen kielen oppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä 

oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin ja 

se tukee oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia 

virikkeitä. Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia ruotsin tai suomen kielestä sekä ruotsin tai suo-

men kieleen liittyvistä kulttuureista. Äidinkielenomaisessa ruotsin tai suomen kielen opetuksessa kaksikie-

liset oppilaat saavat mahdollisuuden pohtia ja syventää ruotsin tai suomen kielen taitoaan ja ruotsin- tai suo-

menkielisen kulttuurin erityispiirteiden tuntemustaan. Toisen kotimaisen kielen opetuksessa korostuu oppi-

misen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsi-

teltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä itseään kiinnostavista aiheista ja niitä käsitellään 

monipuolisesti. Opetuksen alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suul-

lista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta luke-

mista ja kirjoittamista kohtaan. 

 

 

RUOTSIN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2 

 

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 
johdetut oppimisen ta-
voitteet 

Tavoitteisiin littyvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 tutustutaan, mitä 
kieliä ja kulttuureita 
koulussa, lähiympäris-
tössä ja Pohjoismaissa 
on. Ohjata oppilasta ym-
märtämään suomen ja 
ruotsin kielen asemaa 
kansalliskielinä. Ohjata 
oppilasta tunnistamaan 
ruotsin kieli muista kie-
listä. 

Oppilas oppii tiedosta-
maan kielellistä ja kult-
tuurista moninaisuutta 
arjessaan sekä tunnista-
maan ruotsin kielen 
muista osaamistaan kie-
listä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 
koulussa, lähiympäristössä, Suo-
messa ja Pohjoismaissa puhutaan 
ja tutustutaan niissä esiintyviin 
kulttuureihin. 
Keskustellaan eri kielten yhtäläi-
syyksistä ja eroista. 

L1, L2, L5, L7 
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T2 ohjata oppilasta ar-
vostamaan omaa kieli-
taustaansa sekä kielel-
listä ja kulttuurista mo-
ninaisuutta 

Oppilas oppii arvosta-
maan omaa kielitaus-
taansa sekä eri kieliä ja 
kulttuureja. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen 
ja kulttuurisen moninaisuuden 
merkitystä ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä muiden 
kanssa ja toimia ryh-
mässä 

Oppilas oppii yhteistyö- 
ja ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yhteis-
työtä ja työskentelemään pareit-
tain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta teke-
mään havaintoja kie-
lestä ja kielenkäytös-tä 
sekä arvaamaan ja päät-
telemään yksittäisten 
sanojen ja ilmausten 
merkityksiä 

Oppilas oppii arvaamaan 
ja päättelemään sanojen 
ja ilmausten merkityksiä 
sekä tekemään havain-
toja kielestä ja kielen-
käytöstä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti 
puhuttua kieltä. Harjoitellaan sa-
nojen merkitysten päättelyä asia-
yhteyden, yleistiedon tai muun 
kielitaidon perusteella. 

L1, L4, L5 

T5 tutustutaan erilaisiin 
tapoihin oppia kieliä ja 
kokeillaan, millaiset ta-
vat oppia kieliä sopivat 
oppilaalle parhaiten. 
Harjoitellaan yhdessä 
asettamaan tavoitteita 
kielten opiskelulle. 

Oppilas oppii tunnista-
maan, kokeilemaan, har-
joittelemaan ja käyttä-
mään erilaisia kielen-
opiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan 
ja miten kieliä voi oppia. Harjoi-
tellaan erilaisia tapoja opiskella 
kieltä. Harjoitellaan arvioimaan 
omaa kielitaitoa itse- ja vertaisar-
vioinnin keinoin käyttämällä esi-
merkiksi eurooppalaista kielisalk-
kua. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T6 rohkaista oppilasta 
käyttämään kieltä moni-
puolisesti erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

Oppilas oppii käyttä-
mään kieltä viestintä-
kumppanin tukemana 
joissakin yleisimmin tois-
tuvissa viestintätilan-
teissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielen-
käyttötarkoituksiin 
liittyvät tilanteet, kuten tervehti-
minen, hyvästely, omasta itsestä 
kertominen ja arkeen liittyvät kie-
lenkäyttötilanteet. Opetuksessa 
harjoitellaan kohteliasta kielen-
käyttöä vuorovaikutustilanteissa. 
Osana 
vuorovaikutusta harjoitellaan sa-
nastoa ja rakenteita fraaseina esi-
merkiksi laulujen, leikkien, draa-
man ja pelillistämisen avulla. 

L1, L2, L4, L6, 
L7 

T7 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään non-verbaa-
lisia keinoja ja käyttä-
mään erilaisia keinoja 
päätellä sanojen merki-
tyksiä. Rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan omia 

Oppilas oppii hyödyntä-
mään erilaisia apukei-
noja kuten eleitä, il-
meitä, sanastoja ja TVT-
taitoja selviytyäkseen 
vuorovaikutustilanteista. 
Oppilas oppii arvaamaan 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 
jos osaa kieltä vain vähän. Harjoi-
tellaan erilaisten viestinnässä tar-
vittavien apukeinojen, kuten elei-
den ja piirtämisen käyttöä. Harjoi-
tellaan sanojen merkitysten päät-
telyä asiayhteyden, yleistiedon tai 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 
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oivalluksiaan sekä vies-
tin ymmärtämiseen liit-
tyviä vaikeuksia. 

tai päättelemään yksit-
täisten sanojen merki-
tyksiä. Oppilas oppii il-
maisemaan, onko ym-
märtänyt kuulemansa. 
Oppilas oppii tuomaan 
esille omia oivalluksiaan. 

muiden kielten osaamisen perus-
teella. Harjoitellaan ilmaisuja, 
joita tarvitaan, kun viestin ym-
märtämisessä on ongelmia. 

T8 rohkaista oppilasta 
käyttämään ruotsin 
kieltä viestintätilantee-
seen ja kulttuuriin sopi-
valla tavalla 

Oppilas oppii käyttä-
mään muutamia kielelle 
ja kulttuurille tyypillisiä 
kohteliai-suuden ilmauk-
sia 

S3 Totutellaan käyttämään kie-
lelle ja kulttuurille tyypillisimpiä 
kohteliaisuuden ilmauksia arjen 
vuorovaikutustilanteissa, kuten 
tervehtiminen, hyvästely, kiittä-
minen ja avun pyytäminen. Har-
joitellaan luontevaa reagointia 
vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 ohjata oppilasta ym-
märtämään kohdekielen 
tavallisimpia sanoja ja il-
mauksia oppilaalle tu-
tuissa tilanteissa 

Oppilas oppii ymmärtä-
mään muutamia kuule-
miaan ja näkemiään sa-
noja ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Oppilas tutustuu ensisijaisesti pu-
huttuihin teksteihin ja vähitellen 
myös kirjoitettuihin teksteihin 
sekä arjessa kuuluvaan ja näky-
vään kieleen. Harjoitellaan hah-
mottamaan ruotsin kielen ään-
teitä ja sanapainoa. Ymmärtä-
mistä harjoi-tellaan esimerkiksi 
laulujen, leikkien, lorujen, tarinoi-
den ja kuvien avulla. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T10 ohjata oppilasta 
käyttämään ruotsin kie-
len tavallisimpia sanoja 
ja ilmauksia oppilaille tu-
tuissa tilanteissa erityi-
sesti puheessa sekä har-
joit-telemaan ääntä-
mistä 

Oppilas oppii käyttä-
mään tavallisimpia sa-
noja ja ilmauksia pu-
heessa sekä ääntämään 
niitä ymmärrettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Harjoitellaan runsaasti ja moni-
puolisesti ruotsin kielen ääntä-
mistä ja sanapainoa. Sanastoa ja 
rakenteita harjoitellaan osana 
vuorovaikutusta erilaisissa oppi-
laille tutuissa tilanteissa sekä esi-
merkiksi kuvien, laulujen, leikkien, 
lorujen, tarinoiden, draaman ja 
pelillistämisen avulla. Tarjotaan 
vähitellen mahdollisuuksia tutus-
tua kirjoittamiseen. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

 

Ruotsin kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikäkausi 

ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja valit-

taessa lähtökohtana ovat toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että ruotsin 

kielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. 
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Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen uteliai-

suuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, musiikki, 

draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen lisäksi 

mahdollisuuksia tutustua ruotsin kieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. Oppilaita ohjataan poh-

timaan ruotsin kielen oppimistaan esimerkiksi eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla 

sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 

kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Ruotsin kieli kuuluu ja näkyy 

oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa eri-

laisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely ryh-

missä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tuke-

vat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas roh-

kaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppilaiden 

monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja erilaisia didakti-

sia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua ruotsin kieleen ja ruotsin kieleen liit-

tyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuks en mukaan esimerkiksi 

verkkoyhteyksiä muiden ruotsin kieltä puhuvien kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutai-

tojen vahvistaminen sekä toiminnalliset luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kieli-

taidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Oppilaille 

kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Op-

pilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiske-

lusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lu-

vussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin 

kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa oppi-

mista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palaut-

teen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoit-

teista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että opet-

taja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan oh-

jaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua. 

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä ha-

vaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaiden oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat 

voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 
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RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 
johdetut oppimisen ta-
voitteet 

Tavoitteisiin littyvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 tutustutaan eri kie-
liin ja kulttuureihin kou-
lussa, lähiympäris-tössä, 
Suomessa ja Pohjois-
maissa. Ohjata oppi-
lasta ymmärtämään 
suomen ja ruotsin 
asema kansalliskielinä. 
Ohjata oppilasta huo-
maamaan ruotsin kie-
lelle ominaisia ja kult-
tuurisia erityispiirteitä. 

Oppilas oppii havainnoi-
maan eri kieliä ja kult-
tuureja sekä ymmärtä-
mään olemassa olevan 
kielitaitonsa hyödyn. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Opetuksessa tehdään havain-
toja kielistä, joita puhutaan kou-
lussa, lähiympäristössä, Suomessa 
ja Pohjoismaissa sekä pohditaan 
kielten välisiä samankaltaisuuksia 
ja eroja. Pohditaan oppilaan kaksi-
kielistä taustaa ja kulttuuri-identi-
teettiä sekä keskustellaan niistä. 

L1, L2, L5, L7 

T2 ohjata oppilasta ar-
vostamaan eri kieliä ja 
kulttuureita sekä omaa 
kaksikielistä taustaansa 
ja kulttuuri-identiteetti-
ään 

Oppilas oppii arvosta-
maan omaa kielitaus-
taansa sekä eri kieliä ja 
kulttuureja. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

Oppilaat pohtivat yhdessä kielelli-
sen ja kulttuurisen moninaisuuden 
merkitystä ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä muiden 
kanssa ja toimia ryh-
mässä sekä hyödyntää 
kaksikielisyyttään 

Oppilas oppii yhteistyö-
taitoja ja toimimaan 
ryhmässä. 

S2 Oppilaat harjoittelevat teke-
mään yhteistyötä ja työskentele-
mään pareittain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

T4 kannustaa oppilasta 
tekemään havaintoja eri 
kielistä sekä ruotsin ja 
suomen kielten käy-
töstä, päättelemään uu-
sien sanojen ja ilmaisu-
jen merkityksiä sekä 
käyttämään niitä aktiivi-
sesti 

Oppilas oppii päättele-
mään uusien sanojen ja 
ilmaisujen merkityksiä 
sekä tekemään havain-
toja kielestä ja kielen-
käytöstä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Opetuksessa havainnoidaan 
pääsääntöisesti puhuttua kieltä. 
Oppilaat harjoittelevat uusien sa-
nojen ja merkitysten päättelyä 
asiayhteyden, yleistiedon tai kaksi-
kielisen taustansa ja kulttuuri-
identiteettinsä perusteella. 

L1, L4, L5 

T5 tutustutaan erilaisiin 
tapoihin oppia kieliä ja 
kokeillaan, millaiset ta-
vat oppia kieliä sopivat 
oppilaalle parhaiten. 
Harjoitellaan yhdessä 
asettamaan tavoitteita 
kielten opiskelulle. 

Oppilas oppii tunnista-
maan, kokeilemaan, 
harjoittelemaan ja käyt-
tämään erilaisia kielen-
opiskelutaitoja. 

S2 Oppilaat pohtivat, miten kieliä 
opitaan ja miten kieliä voi oppia. 
Oppilaat harjoittelevat erilaisia ta-
poja oppia kieltä. Oppilaat harjoit-
televat arvioimaan omaa kielitai-
toa sekä antamaan palautetta mui-
den oppilaiden kielitaidosta itseja 
vertaisarvioinnin keinoin ja käyttä-
mällä esimerkiksi eurooppalaista 
kielisalkkua. 

L1, L7 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T6 rohkaista oppilasta 
käyttämään kieltä aktii-
visesti ja monipuolisesti 
sekä kehittämään vuo-
rovaikutustaitojaan eri-
laisissa tilanteissa 

Oppilas oppii käyttä-
mään kieltä eri vuoro-
vaikutustilanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana on oppilaiden arki ja kiinnos-
tuksen kohteet. Sisältöjä valitaan 
yhdessä oppilaiden kanssa huomi-
oiden oppilaiden kaksikielinen 
tausta. Keskeinen osa sisältöä on 
käyttää kieltä eri tarkoituksiin ja 
harjoitella kohteliasta kielenkäyt-
töä erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa. Oppilaille annetaan mah-
dollisuus harjoitella erilaisia kielen-
käyttötilanteita, jotka tarjoavat so-
pivia haasteita kielelliselle kehitty-
miselle huomioiden oppilaan kak-
sikielinen tausta. Osana vuorovai-
kutusta oppilaat laajentavat sana-
varasto-aan, kielen rakenteiden 
hallintaa ja fraasien käyttöä laulun, 
leikin, draaman ja pelillistämisen 
avulla. 

L1, L2, L4, L6, 
L7 

T7 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään non-verbaa-
lisia keinoja ja käyttä-
mään erilaisia keinoja 
päätellä sanojen merki-
tyksiä. Rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan omia 
oivalluksiaan sekä vies-
tin ymmärtämiseen liit-
tyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntä-
mään non-verbaalisia 
apukeinoja kuten eleitä, 
ilmeitä, sanastoja ja 
TVT-taitoja selviytyäk-
seen vuorovaikutusti-
lanteista. Oppilas oppii 
esittämään omia huo-
mioitaan. 

S3 Oppilaat harjoittelevat erilaisia 
viestinnässä tarvittavia apukeinoja, 
kuten eleitä ja piirtämistä sekä sa-
nojen merkitysten päättelyä asia-
yhteyden, yleistiedon tai oman 
kaksikielisen taustan ja kulttuuri-
identiteetin perusteella. Oppilaat 
oppivat hyödyntämään kaksikie-
listä taustaansa eri tilanteissa. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

T8 kannustaa oppilasta 
käyttämään ruotsin 
kieltä vuorovaikutusti-
lanteeseen sopivalla ta-
valla ja tunnistaa kult-
tuurisia piirteitä ruot-
sin- ja suomenkielisissä 
vuorovaikutustilan-
teissa 

Oppilas oppii toimi-
maan luontevasti erilai-
sissa vuorovaikutusti-
lanteissa 

S3 Oppilaat harjoittelevat luonte-
via tapoja reagoida ja ilmaista itse-
ään arjen vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 ohjata oppilasta ke-
hittämään ruotsin kie-
len taitoaan erilaisissa 
tilanteissa sekä tutustu-
maan ikätasolle sopiviin 
suullisiin ja kirjallisiin 
teksteihin 

Oppilas oppii kuvaile-
maan ja välittämään ha-
vaitsemiaan asioita 
suullisesti ja erilaisten 
tekstien avulla 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana on oppilaiden arki ja omat 
kiinnostuksen kohteet huomioiden 
oppilaiden kaksikielinen tausta. 
Oppilas tutustuu ensisijaisesti pu-
huttuihin ja vähitellen myös kirjoi-
tettuihin teksteihin sekä tutustuu 
niiden kielellisiin piirteisiin. Oppi-
laat harjoittelevat hyödyntämään 
ruotsinkielistä materiaalia ja kehit-
tävät ruotsin kielen taitoaan lau-
lun, leikin, lorujen, tarinoiden ja 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 
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kuvien avulla. Oppilaat harjoittele-
vat yhdessä kuuntelemaan, puhu-
maan ja vähitellen lukemaan ja kir-
joittamaan ruotsiksi opetuksessa 
käsiteltävien aiheiden pohjalta. 
 
 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T10 tarjota oppilaalle 
runsaasti mahdollisuuk-
sia käyttää ruotsia suul-
lisesti monissa erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas oppii käyttä-
mään ruotsia monipuo-
lisesti eri tilanteissa. 

S3 Yhdessä oppilaiden kanssa valit-
tujen sisältöjen lähtökohtana on 
oppilaiden arki ja oppilaiden omat 
kiinnostuksen kohteet huomioiden 
oppilaiden kaksikielinen tausta ja 
identiteetti. Oppilaat laajentavat 
sanastoa ja harjoittelevat moni-
puolisesti sanoja ja rakenteita 
osana viestintää erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. Hyödynnetään 
aktivoivia työtapoja ja digitaalisia 
apuvälineitä sekä esimerkiksi lau-
lua, leikkiä, loruja, kertomuksia, ta-
rinoita ja pelillisyyttä Oppilaat saa-
vat vähitellen harjoitella kirjoitta-
mista. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuo-

siluokilla 1–2 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikä-

kausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja 

valittaessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että 

ruotsin ja suomen kielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. Oppilaiden kaksi-

kielisyys tulee huomioida opetuksessa. 

Työtavoilla ohjataan ja kannustetaan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, 

kielelliseen uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikin-

omaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuo-

rovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia kehittää ruotsin kielen taitoaan ja vähitellen oppia sitä myös kirjoite-

tun kielen kautta. Oppilaita ohjataan pohtimaan ruotsin kielen oppimistaan esimerkiksi eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 

kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Ruotsin kieli kuuluu ja nä-

kyy oppimistilanteissa ja vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa erilaisiin kielenop-

pimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely ryhmissä ja itsenäi-

sesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tukevat oppilaan 

luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta. Oppimisympäristöjen avulla 

vahvistetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, 
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ääntä ja erilaisia didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia kehittää ruotsin kie-

len taitoaan ja havaintojaan ruotsin kieleen liittyvästä kulttuurista huomioiden oppilaiden kaksikielisyys ja 

identiteetti. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutai-

tojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kie-

litaidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille 

kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Op-

pilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiske-

lusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkin-

taan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai 

ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnosta-

vaa oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palaut-

teen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoit-

teista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että 

opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan 

ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua. 

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä ha-

vaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaiden oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat 

voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

SUOMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2 (FINSKA, A1-LÄROKURS I ÅRSKURS 1–2) 

 

Mål för undervisningen i A1-lärokursen i finska i årskurs 1–2 

Mål för undervisningen Mål för lärandet som 
härletts ur målen för 
undervisningen 

Innehåll som anknyter till målen Mångsidig 
kompetens 

Kulturell mångfald och språklig medvetenhet 

M1 Eleven bekantar sig 
med olika språk och kul-
turer i skolan, närmiljön 
samt i Norden. Eleven 
handleds att förstå fins-
kans och svenskans 
ställning som national-
språk. Eleven handleds 
att känna igen finska 
och kunna skilja det 

Eleven lär sig iaktta 
olika språk och kulturer 
i sin vardag samt lär sig 
känna igen finska och 
skilja det från andra 
språk hen kan. 
 
(används inte som be-
dömningsgrund) 

I1 I undervisningen reflekterar 
man tillsammans över vilka språk 
som talas i skolan, den närmaste 
omgivningen samt i Finland och 
Norden och man bekantar sig med 
de olika kulturerna. Eleverna iakt-
tar vilka likheter och olikheter det 
finns mellan olika språk. 

K1, K2, K5, K7 
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från andra språk hen 
kan. 

M2 Handleda eleven att 
värdesätta sin egen 
språkliga bakgrund 
samt språklig och kultu-
rell mångfald. 

Eleven lär sig värdesätta 
sin egen språkliga bak-
grund och olika språk 
och kulturer. 
 
(används inte som 
bedömningsgrund) 

I1 Eleverna funderar tillsammans 
den språkliga och kulturella mång-
faldens betydelse och värde har 
för olika gemenskaper. 

K1, K2 

Färdigheter för språkstudier 

M3 Erbjuda eleven möj-
ligheter att samarbeta 
med andra och fungera 
i grupp. 

Eleven lär sig samarbeta 
och fungera i grupp 
med andra. 

I2 Eleverna övar att samarbeta och 
arbeta parvis och i grupper. 

K1, K2, K6 

M4 Handleda eleven att 
göra iakttagelser om 
språket och språkbruket 
samt att gissa sig till och 
härleda enskilda ords 
och uttrycks betydelser. 

Eleven lär sig gissa och 
härleda ords och ut-
trycks betydelser samt 
att göra iakttagelser om 
språket och språkbru-
ket. 
 
(används inte som 
bedömningsgrund) 

I2 I undervisningen iakttar man hu-
vudsakligen talat språk. Eleverna 
övar på att härleda ords betydelse 
utifrån kontexten, allmänbild-
ningen eller andra språkkun-
skaper. 

K1, K4, K5 

M5 Eleven bekantar sig 
med olika sätt att lära 
sig språk och prövar 
vilka sätt att lära sig 
som passar hen själv 
bäst. Eleverna övar till-
sammans att ställa upp 
mål för sina språkstu-
dier. 

Eleven lär sig känna 
igen, pröva på och öva 
samt använda olika fär-
digheter för språkstu-
dier. 

I2 Eleverna diskuterar och funde-
rar hur och på vilka olika sätt man 
kan lära sig språk. Eleverna övar 
olika sätt att lära språk. Eleverna 
övar på att utvärdera både sina 
egna och sina klasskamraters 
språkkunskaper med hjälp av till 
exempel Den europeiska språk-
portfolion. 

K1, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

M6 Uppmuntra eleven 
att använda språket på 
ett mångsidigt sätt i 
olika kommunikationssi-
tuationer. 

Eleven lär sig använda 
språket i ofta återkom-
mande rutinmässiga 
kommunikations-situat-
ioner med stöd av sin 
samtalspartner. 

I3 Innehållet väljs utgående från 
elevernas vardag och intressen. In-
nehållet väljs tillsammans med ele-
verna. En central del av innehållet i 
undervisningen är att använda 
språket för olika syften, till exem-
pel för att hälsa, säga adjö, berätta 
om sig själv samt för olika situat-
ioner i vardagen. Eleverna tränar 
ett artigt språkbruk i olika kommu-
nikationssituationer. Som en del 
av kommunikationen tränar ele-
verna ordförråd samt strukturer 
och fraser med hjälp av sång, lek, 
drama och spelifiering. 

K1, K2, K4, K6, 
K7 

M7 Handleda eleven att 
använda olika non-ver-
bala tillvägagångssätt 
samt olika sätt för att 
härleda ords betydelse. 

Eleven lär sig använda 
non-verbala hjälpme-
del, till exempel gester, 
miner, ordförråd och di-
gitala färdigheter för att 

I3 I undervisningen diskuterar och 
funderar man över hur man ska 
agera om man endast har ringa 
kunskaper i ett språk. Eleverna 
övar att använda olika hjälpmedel 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K7 
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Uppmuntra eleven att 
uttrycka sina egna iakt-
tagelser och sina svårig-
heter att förstå bud-
skapet. 

klara av kommunikat-
ionssituationer. Eleven 
lär sig gissa eller här-
leda enskilda ords bety-
delse. Eleven lär sig ut-
trycka att hen har för-
stått budskapet. Eleven 
lär sig framföra sina 
egna iakttagelser. 

för att kommunicera, till exempel 
att använda gester och att rita. 
Eleverna övar att härleda ords be-
tydelse utifrån kontexten, allmän-
bildningen eller andra språkkun-
skaper. Eleverna lär sig uttryck 
som behövs då det uppstår pro-
blem med att förstå budskapet. 

M8 Uppmuntra eleven 
att använda finska språ-
ket på ett för kommuni-
kationssituationen och 
kulturen lämpligt sätt. 

Eleven lär sig använda 
ett antal för språket och 
kulturen vanliga artig-
hetsfraser. 

I3 Eleven får vänja sig vid att an-
vända de för språket och kulturen 
vanligaste artighetsfraserna i var-
dagliga kommunikationssituat-
ioner, till exempel för att hälsa, 
säga adjö, tacka och be om hjälp. 
Eleverna övar på olika naturliga 
sätt att reagera i kommunikations-
situationer. 

K2, K4, K6, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 

M9 Handleda eleven att 
förstå målspråkets van-
ligaste ord och uttryck i 
kommunikationssituat-
ioner som är bekanta 
för eleven. 

Eleven lär sig förstå ett 
antal ord och uttryck 
som hen hör och ser. 

I3 Innehållet väljs utgående från 
elevernas vardag och egna intres-
sen. Innehållet väljs tillsammans 
med eleverna. Eleverna får i första 
hand ta del av talade texter och så 
småningom även skrivna texter 
samt språket som hörs och syns i 
vardagen. Eleverna övar att iaktta 
uttalet och betoningen av ord på 
finska. Eleverna över att förstå 
språket med hjälp av sång, lek, 
ramsor, berättelser och bilder. 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter 

M10 Handleda eleven 
att i olika situationer 
som är bekanta för ele-
ven använda de vanlig-
aste orden och ut-
trycken på finska, sär-
skilt i tal, samt att träna 
uttalet. 

Eleven lär sig använda 
de vanligaste orden och 
uttrycken samt att ut-
tala dem förståeligt. 

I3 Innehållet väljs utgående från 
elevernas vardag och egna intres-
sen. Innehållet väljs tillsammans 
med eleverna. Eleverna övar 
mycket och på ett mångsidigt sätt 
att uttala och betona ord på 
finska. Eleverna övar ord och sats-
strukturer som en del av kommu-
nikationen i situationer som är be-
kanta för eleverna med hjälp av till 
exempel bilder, sång, lek, ramsor, 
berättelser, drama och spelifiering. 
Eleverna ges så småningom möjlig-
het att öva sig att skriva. 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Finska, A1-lärokursen i årskurs 1–2 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K7 
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Samarbete med den lokala finskspråkiga skolan. Vi kan t.ex. delta i varandras fester som är typiska för de 
två språkgrupperna. 
Vi bekantar oss med Aleksis Kivi och Fanjunkars. 
 
Eleverna på samma årskurser i den svenska och närliggande finska skolan kan leka sällskapslekar och sjunga 
sånger på båda språken. 
 
I anknytning till skolans Grön Flagg-verksamhet, kan man i språkundervisningen ta upp ord som har med 
hållbar utveckling att göra. 
  

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A1-lärokursen i finska i årskurs 1–2 

I valet av arbetssätt ska man ta i beaktande olika slags elever och elever med olika bakgrund samt elevernas 

ålder och utvecklingsnivå. Arbetssätten ska vara mångsidiga, elevorienterade och engagerande. Utgångs-

punkten för arbetssätten ska vara att de är konkreta och stöder undersökande lärande. Undervisningen kan 

göras mer övergripande så att eleverna lär sig finska också i samband med undervisningen i andra läroäm-

nen. 

Med hjälp av arbetssätten ska eleverna handledas att kommunicera på många olika sätt och diskutera och 

fundera tillsammans samt väcka deras nyfikenhet för språk och utveckla deras slutlednings- och samarbets-

förmåga. Arbetssätten ska kombinera lek, musik, drama, spelifiering och rörelse samt olika sinnen. Förutom 

den muntliga kommunikationen ska eleverna också ges möjlighet att bekanta sig med det finska språket 

och lära sig det genom att iaktta språket i skrift. Eleverna handleds att reflektera över hur de lär sig finska 

till exempel med hjälp av den europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg och så småningom ta 

ansvar för sitt eget lärande. 

Som lärmiljöer i undervisningen kan man utnyttja hela skolan och skolans närmiljö. Flerspråkigheten, den 

kulturella mångfalden och språkmedvetenheten ska vara synliga i lärmiljöerna. Det finska språket ska höras 

och synas i undervisningssituationer och vardagliga kommunikationssituationer som är bekanta för ele-

verna. Lärmiljöerna kan anpassas så att de lämpar sig för olika situationer för språkinlärning och ger möjlig-

het att arbeta på ett mångsidigt sätt både i grupp och självständigt. Lärmiljöerna planeras tillsammans med 

eleverna. Lärmiljöerna ska stödja elevens naturliga nyfikenhet, lust att pröva på nya saker samt lekfullhet 

och fantasi så att eleven från början vågar använda även det lilla hen kan på det nya språket. Lärmiljöerna 

ska stärka utvecklingen av barnens multilitteracitet genom att man i undervisningen använder till exempel 

bilder, rörelse, ljud och olika didaktiska verktyg. I undervisningen ska man erbjuda eleverna möjlighet att 

bekanta sig med det finska språket och kulturen som hör till språket med hjälp av olika lärmiljöer och i mån 

av möjlighet genom att till exempel via digitala hjälpmedel ha kontakt med andra som talar finska. 

Handledning, differentiering och stöd i A1-lärokursen i finska i årskurs 1–2 

Eleverna ska i undervisningen uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunika-

tiva övningar, stärkta språkkunskaper och aktiverande arbetssätt som främjar kreativitet och delaktighet 

stöder utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att bekanta sig med 

andra språk som skolan erbjuder. Eleverna ska få mångsidig information om betydelsen av att kunna språk 

och de ska uppmuntras att studera många olika språk. 

Undervisningen ska ordnas så att den tar i beaktande elevernas olika utgångslägen och undervisningen ska 

vid behov differentieras. Eleverna har rätt att vid behov få stöd för sitt lärande. Det ska finnas särskilt 

vägande skäl för att en elev befrias från språkstudierna och bedömningen ska göras individuellt för varje 



186 
 

elev. I kapitel 7 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 föreskrivs om stöd för 

lärande och skolgång. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för ele-

ver som avancerar snabbare eller kan finska från tidigare. Eleverna handleds att finna material som intres-

serar dem och som främjar lärandet, till exempel på nätet eller biblioteket. 

Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i finska i årskurs 1–2 

Syftet med bedömningen under läsåret är i första hand att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande 

respons. Lärarens respons ger eleverna en möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet samt om sina 

egna kunskaper och hur de kan utvecklas. För att studierna ska framskrida är det viktigt att läraren ger ele-

verna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Eleverna övar med hjälp av lärarens handledning sina 

kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del av språkstudierna. 

I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A1-språket som baserar sig på 

lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper i relation till samtliga mål som ställts upp i läroplanen. Då lära-

ren bedömer elevernas lärande ska hen se till att eleverna kan visa sina kunskaper på olika sätt. 

SUOMEN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN SUOMI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2 (FINSKA, MO-

DERSMÅLSINRIKTAD FINSKA, A1-LÄROKURS I ÅRSKURS 1–2) 

Mål för undervisningen i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2 

Mål för undervisningen Mål för lärandet som 
härletts ur målen för 
undervisningen 

Innehåll som anknyter till målen Mångsidig 
kompetens 

Kulturell mångfald och språklig medvetenhet 

M1 Eleven bekantar sig 
med olika språk och kul-
turer i skolan, närmiljön 
samt i Finland och Nor-
den. Handleda eleven 
att förstå finskans och 
svenskans ställning som 
nationalspråk. Handleda 
eleven att lägga märke 
till kännetecknande och 
kulturella särdrag i 
finska. 

Eleven lär sig göra iakt-
tagelser om olika språk 
och kulturer i sin vardag 
samt inser nyttan av de 
språkkunskaper som 
hen redan har. 
 
(används inte som be-
dömningsgrund) 

I1 I undervisningen reflekterar 
man tillsammans över vilka språk 
som talas i skolan, närmiljön samt i 
Finland och Norden, och man be-
kantar sig med de olika kulturerna. 
Eleverna iakttar vilka likheter och 
olikheter det finns mellan olika 
språk. Eleverna reflekterar över 
och diskuterar den egna tvåsprå-
kiga bakgrunden och kulturidenti-
teten. 

K1, K2, K5, K7 

M2 Handleda eleven att 
värdesätta sin egen två-
språkiga bakgrund och 
dubbla kulturidentitet 
samt språklig och kultu-
rell mångfald. 

Eleven lär sig värdesätta 
sin egen språkliga bak-
grund och olika språk 
och kulturer. 
 
(används inte som be-
dömningsgrund) 

I1 Eleverna funderar tillsammans 
på den språkliga och kulturella 
mångfaldens betydelse för olika 
gemenskaper. 

K1, K2 

Färdigheter för språkstudier 

M3 Erbjuda eleven möj-
lighet att samarbeta 
med andra och fungera 
i grupp med andra samt 
att använda båda sina 
språk. 

Eleven lär sig samarbeta 
och fungera i grupp 
med andra. 

I2 Eleverna övar att samarbeta och 
arbeta parvis och i grupper. 

K1, K2, K6 
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M4 Uppmuntra eleven 
att göra iakttagelser om 
olika språk och språk-
bruket i både svenska 
och finska samt att här-
leda nya ords och ut-
trycks betydelser och 
att aktivt använda dem. 

Eleven lär sig härleda 
nya ords och uttrycks 
betydelser samt att 
göra iakttagelser om 
språket och språkbru-
ket. 
 
(används inte som be-
dömningsgrund) 

I2 I undervisningen iakttar man i 
huvudsak talat språk. Eleverna 
övar på att härleda nya ords och 
uttrycks betydelse utifrån kontex-
ten, allmänbildningen och den 
egna tvåspråkiga bakgrunden och 
dubbla kulturidentiteten. 

K1, K4, K5 

M5 Eleven bekantar sig 
med olika sätt att lära 
sig språk och prövar 
vilka sätt att lära sig 
som passar hen själv 
bäst. Eleverna övar till-
sammans att ställa upp 
mål för sina språkstu-
dier. 

Eleven lär sig känna 
igen, pröva, öva samt 
använda olika färdig-
heter för språkstudier. 

I2 Eleverna diskuterar och funde-
rar hur och på vilka olika sätt man 
kan lära sig språk. Eleverna övar 
olika sätt att lära sig språk. Ele-
verna övar på att utvärdera både 
sina egna och sina klasskamraters 
språkkunskaper med hjälp av till 
exempel Den europeiska språk-
portfolion. 

K1, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera 

M6 Uppmuntra eleven 
att aktivt använda språ-
ket på ett mångsidigt 
sätt och utveckla sina 
uttrycks- och kommuni-
kationsfärdigheter i 
olika kommunikations-
situationer. 

Eleven lär sig använda 
språket i olika kommu-
nikationssituationer. 

I3 Innehållet väljs utgående från 
elevernas vardag och intressen. In-
nehållet väljs tillsammans med 
eleverna. En central del av inne-
hållet är att använda språket för 
olika syften och att öva ett artigt 
språkbruk i olika kommunikations-
situationer. Eleverna ges möjlighet 
att använda språket i olika situat-
ioner som främjar elevernas språk-
liga utveckling och ger lämpliga ut-
maningar med beaktande av ele-
vernas tvåspråkiga bakgrund. Som 
en del av kommunikationen utvid-
gar eleverna ordförråd och struk-
turer med hjälp av sång, lek, 
drama och spelifiering. 

K1, K2, K4, K6, 
K7 

M7 Handleda eleven att 
använda olika non-ver-
bala tillvägagångssätt 
och olika sätt för att 
härleda ords betydelse. 
Uppmuntra eleven att 
uttrycka sina egna iakt-
tagelser och sina svårig-
heter att förstå bud-
skapet. 

Eleven lär sig använda 
nonverbala hjälpmedel 
till exempel gester, mi-
ner, ordförråd och digi-
tala färdigheter för att 
hantera kommunikat-
ionssituationer. Eleven 
lär sig framföra sina 
egna iakttagelser. 

I3 Eleverna övar att använda olika 
hjälpmedel för att kommunicera, 
till exempel att använda gester 
och att rita samt övar sig på att 
härleda nya ords och uttrycks be-
tydelse utifrån kontexten, allmän-
bildningen och den egna tvåsprå-
kiga bakgrunden och den dubbla 
kulturidentiteten. Eleverna lär sig 
utnyttja sin tvåspråkiga bakgrund i 
olika situationer. 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K7 

M8 Uppmuntra eleven 
använda finska språket 
på ett för kommunikat-
ionssituationen lämpligt 
sätt samt känna igen 

Eleverna lär sig fungera 
naturligt i olika vardag-
liga kommunikationssi-
tuationer. 

I3 Eleverna övar på olika naturliga 
sätt att uttrycka sig och reagera i 
olika vardagliga kommunikations-
situationer. 

K2, K4, K6, K7 
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kulturella drag i inter-
aktionen på finska och 
svenska. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter 

M9 Handleda eleven att 
utveckla sina kunskaper 
i finska språket i olika 
slags situationer samt 
att bekanta sig med 
muntliga och skriftliga 
åldersenliga texter. 

Eleven lär sig att besk-
riva och återge företeel-
ser muntligt och med 
hjälp av olika typer av 
texter 

I3 Innehållen väljs utgående från 
elevernas vardag och egna intres-
sen. Innehållet väljs tillsammans 
med eleverna och med beaktande 
av elevernas tvåspråkiga bak-
grund. Eleven får i första hand ta 
del av talade texter och så små-
ningom även skrivna texter samt 
bekanta sig med de språkliga dra-
gen i dessa. Eleverna övar att ut-
nyttja finskspråkigt material och 
utvecklar sina färdigheter i finska 
med hjälp av sång, lek, ramsor, be-
rättelser och bilder. Eleverna övar 
tillsammans att lyssna, tala och så 
småningom läsa och skriva på 
finska utifrån de teman som be-
handlas i undervisningen. 
 
 
 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter 

M10 Erbjuda eleven rik-
liga möjligheter att an-
vända finska, särskilt i 
tal, i många olika situat-
ioner. 

Eleven lär sig att an-
vända finska mångsidigt 
i olika situationer. 

I3 Innehållet väljs utgående från 
elevernas vardag och egna intres-
sen. Innehållet väljs tillsammans 
med eleverna och med beaktande 
av elevernas tvåspråkiga bakgrund 
och dubbla språkidentitet. Ele-
verna utvidgar sitt ordförråd och 
övar på ett mångsidigt sätt ord och 
strukturer som en del av kommu-
nikationen i olika situationer med 
hjälp av aktiverande arbetssätt, di-
gitala hjälpmedel och till exempel 
sång, lek, ramsor, berättelser, 
drama och spelifiering. Eleverna 
får möjlighet att så småningom 
öva sig på att skriva. 

K1, K2, K3, K4, 
K5, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålsinriktad finska, årskurs 1–2 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

 
Samarbete med den lokala finskspråkiga skolan. Vi kan t.ex. delta i varandras fester, som är typiska för de 
två språkgrupperna.  
Vi bekantar oss med Aleksis Kivi och Fanjunkars. 
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Eleverna på samma årskurser i den svenska och närliggande finska skolan kan leka sällskapslekar och sjunga 
sånger på båda språken. 
 
I anknytning till skolans Grön Flagg-verksamhet, kan man i språkundervisningen på olika sätt ta upp så-
dant som har med hållbar utveckling att göra.  
 

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2 

I valet av arbetssätt ska man ta i beaktande olika slags elever och elever med olika bakgrund samt elevernas 

ålder och utvecklingsnivå. Arbetssätten ska vara mångsidiga, elevorienterade och engagerande. Utgångs-

punkten för arbetssätten ska vara att de är konkreta och stöder undersökande lärande. Undervisningen kan 

göras mer övergripande så att eleverna utvecklar sina kunskaper i både finska och svenska också i samband 

med undervisningen i andra läroämnen. Elevernas tvåspråkiga bakgrund ska beaktas i undervisningen. 

Arbetssätten ska vara mångsidiga för att uppmuntra eleverna att kommunicera på många olika sätt och dis-

kutera och fundera tillsammans samt för att väcka deras nyfikenhet för språk och utveckla deras slutled-

nings- och samarbetsförmåga. Arbetssätten ska kombinera lek, musik, drama, spelifiering och rörelse samt 

olika sinnen. Förutom den muntliga kommunikationen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla sina 

färdigheter i finska samt så småningom bekanta sig med finska i skrift. Eleverna handleds att reflektera över 

hur de lär sig finska till exempel med hjälp av den europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg och 

att så småningom ta ansvar för sitt eget lärande. 

Som lärmiljöer i undervisningen kan man utnyttja hela skolan och skolans närmiljö. Flerspråkigheten, den 

kulturella mångfalden och språkmedvetenheten ska vara synliga i lärmiljöerna. Det finska språket ska an-

vändas och synas i undervisningssituationer och vardagliga kommunikationssituationer. Lärmiljöerna kan 

anpassas så att de lämpar sig för olika situationer för språkinlärning och ger möjlighet att arbeta på ett 

mångsidigt sätt både i grupp och självständigt. Lärmiljöerna planeras tillsammans med eleverna. Lärmiljö-

erna ska stöda elevens naturliga nyfikenhet, lust att pröva på nya saker samt lekfullhet och fantasi. Lärmil-

jöerna ska stärka utvecklingen av barnens multilitteracitet genom att man i undervisningen använder till 

exempel bilder, rörelse, ljud och olika didaktiska verktyg. I undervisningen ska man med beaktande av ele-

vernas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturidentitet erbjuda eleverna möjlighet att utveckla sitt språk 

och sin förståelse av den finska kulturen med hjälp av olika lärmiljöer. 

Handledning, differentiering och stöd i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2 

Eleverna ska i undervisningen uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommuni-

kativa övningar, stärkta språkkunskaper och aktiverande arbetssätt som främjar kreativitet och delaktighet 

stöder utvecklingen av de språkkunskaper eleverna redan har. Eleverna ska också uppmuntras att bekanta 

sig med andra språk som skolan erbjuder. Eleverna ska få mångsidig information om betydelsen av att 

kunna språk och de ska uppmuntras att studera många olika språk. 

Undervisningen ska ordnas så att den tar i beaktande elevernas olika utgångslägen och undervisningen ska 

vid behov differentieras. Eleverna har rätt att vid behov få stöd för sitt lärande. Det ska finnas särskilt 

vägande skäl för att en elev befrias från språkstudierna och bedömningen ska göras individuellt för varje 

elev. I kapitel 7 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 föreskrivs om stöd för 

lärande och skolgång. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för ele-

ver som avancerar snabbare eller kan finska från tidigare. Eleverna handleds att finna material som intres-

serar dem och som främjar lärandet, till exempel på nätet eller biblioteket. 
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Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 1–2 

Syftet med bedömningen under läsåret är i första hand att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande 

respons. Lärarens respons ger eleverna en möjlighet att bli medvetna om målen för lärandet samt om sina 

egna kunskaper och hur de kan utvecklas. För att studierna ska framskrida är det viktigt att läraren ger ele-

verna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Eleverna övar med hjälp av lärarens handledning sina 

kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del av språkstudierna. 

I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i A1-lärokursen i modersmålsin-

riktad finska som baserar sig på lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper i relation till samtliga mål som 

ställts upp i läroplanen. Då läraren bedömer elevernas lärande ska hen se till att eleverna kan visa sina kun-

skaper på olika sätt. 

13.4.3 VIERAAT KIELET 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 

määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ  

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 

vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 

ja luovuudelle. 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kou-

luyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viesti-

mään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kult-

tuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiin-

nostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja 

sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaih-

televia ja toiminnallisia työtapoja. 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. 

Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa 

myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 

kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuk-

sia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  
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Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiin-

nostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille 

sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

 

Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden 

myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja 

käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus tukee op-

pilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. 

Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä tai saamen kielestä sekä niihin liittyvistä 

kulttuureista. Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuoro-

vaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti 

itseään kiinnostavista asioista. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen alussa op-

pilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan he-

rätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan. 

 

VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2 

Vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 
johdetut oppimisen ta-
voitteet 

Tavoitteisiin littyvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 tutustutaan, mitä kie-
liä ja kulttuureita kou-
lussa, lähiympäristössä 
ja Suomessa on. Ohjata 
oppilasta tunnistamaan 
kohdekieli muista kie-
listä. 

Oppilas oppii tiedosta-
maan kielellistä ja kult-
tuurista moninaisuutta 
arjessaan sekä tunnista-
maan kohdekieli muista 
osaamistaan kielistä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 
koulussa, lähiympäristössä ja Suo-
messa puhutaan ja tutustutaan 
niissä esiintyviin kulttuureihin. 
Keskustellaan eri kielten yhtäläi-
syyksistä ja eroista. 

L1, L2, L5, L7 

T2 ohjata oppilasta ar-
vostamaan omaa kieli-
taustaansa sekä kielel-
listä ja kulttuurista mo-
ninaisuutta 

Oppilas oppii arvosta-
maan omaa kielitaus-
taansa sekä eri kieliä ja 
kulttuureja. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen 
ja kulttuurisen moninaisuuden 
merkitystä ja arvoa eri yhteisöille. 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot 

T3 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tehdä 
yhteistyötä muiden 
kanssa ja toimia ryh-
mässä 

Oppilas oppii yhteistyö- 
ja ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään yhteis-
työtä ja työskentelemään pareit-
tain ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta teke-
mään havaintoja kie-
lestä ja kielenkäytös-tä 
sekä kehittämään kielel-
listä päättelykykyä 

Oppilas oppii arvaamaan 
ja päättelemään sanojen 
ja ilmausten merkityksiä 
sekä tekemään havain-
toja kielestä ja kielen-
käytöstä. 
 
(tavoitetta ei arvioida) 

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti 
puhuttua kieltä. Harjoitellaan sa-
nojen merkitysten päättelyä asia-
yhteyden, yleistiedon tai muiden 
kielten osaamisen perusteella. 

L1, L4, L5 
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T5 tutustutaan yhdessä 
erilaisiin tapoihin oppia 
kieliä ja kokeillaan, mil-
laiset tavat oppia kieliä 
sopivat oppilaalle par-
haiten. Harjoitellaan yh-
dessä asettamaan ta-
voitteita kielten opiske-
lulle. 

Oppilas oppii tunnista-
maan, kokeilemaan, har-
joittelemaan ja käyttä-
mään erilaisia kielen-
opiskelutaitoja. 

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan 
ja miten kieliä voi oppia. Harjoi-
tellaan erilaisia tapoja opiskella 
kieltä. Harjoitellaan arvioimaan 
omaa kielitaitoa itse- ja vertaisar-
vioinnin keinoin käyttämällä esi-
merkiksi eurooppalaista kielisalk-
kua. 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T6 rohkaista oppilasta 
käyttämään kieltä moni-
puolisesti erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

Oppilas oppii käyttä-
mään kieltä viestintä-
kumppanin tukemana 
muutamissa yleisimmin 
toistuvissa viestintätilan-
teissa. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielen-
käyttötarkoituksiin liittyvät tilan-
teet, kuten tervehtiminen, hyväs-
tely, omasta itsestä kertominen ja 
arkeen liittyvät kielenkäyttötilan-
teet. Opetuksessa harjoitellaan 
kohteliasta kielenkäyttöä vuoro-
vaikutustilanteissa. Osana vuoro-
vaikutusta harjoitellaan sanastoa 
ja rakenteita fraaseina esimerkiksi 
laulujen, leikkien, draaman ja pe-
lillistämisen avulla. 

L1, L2, L4, L6, 
L7 

T7 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään non-verbaa-
lisia keinoja ja käyttä-
mään erilaisia keinoja 
päätellä sanojen merki-
tyksiä. Rohkaista oppi-
lasta ilmaisemaan omia 
oivalluksiaan sekä vies-
tin ymmärtämiseen liit-
tyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntä-
mään erilaisia apukei-
noja kuten eleitä, il-
meitä, sanastoja ja TVT-
taitoja selviytyäkseen 
vuorovaikutustilanteista. 
Oppilas oppii arvaamaan 
tai päättelemään yksit-
täisten sanojen merki-
tyksiä. Oppilas oppii il-
maisemaan, onko ym-
märtänyt kuulemansa. 
Oppilas oppii tuomaan 
esille omia oivalluksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 
jos osaa kieltä vain vähän. Harjoi-
tellaan erilaisten viestinnässä tar-
vittavien apukeinojen, kuten elei-
den ja piirtämisen käyttöä. Harjoi-
tellaan sanojen merkitysten päät-
telyä asiayhteyden, yleistiedon tai 
muiden kielten osaamisen perus-
teella. Harjoitellaan ilmaisuja, 
joita tarvitaan, kun viestin ym-
märtämisessä on ongelmia. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta 
käyttämään kieltä vies-
tintätilanteeseen ja kult-
tuuriin sopivalla tavalla 

Oppilas oppii käyttä-
mään joitakin kielelle ja 
kulttuurille tyypillisiä 
kohteliaisuu-den ilmauk-
sia 

S3 Totutellaan käyttämään kie-
lelle ja kulttuurille tyypillisimpiä 
kohteliaisuuden ilmauksia arjen 
vuorovaikutustilanteissa, kuten 
tervehtiminen, hyvästely, kiittä-
minen ja avun pyytäminen. Har-
joitellaan luontevaa reagointia 
vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

T9 ohjata oppilasta ym-
märtämään kohdekielen 

Oppilas oppii ymmärtä-
mään muutamia kuule-
miaan ja näkemiään sa-
noja ja ilmauksia. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 
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tavallisimpia sanoja ja il-
mauksia oppilaille tu-
tuissa tilanteissa 

Oppilas tutustuu ensisijaisesti pu-
huttuihin teksteihin ja vähitellen 
myös kirjoitettuihin teksteihin 
sekä arjessa kuuluvaan ja näky-
vään kieleen. Kuunnellaan ja ha-
vainnoidaan kohdekielen ääntä-
mistä sekä sana- ja lausepainoa, 
puherytmiä ja intonaatiota. Ym-
märtämistä harjoitellaan esimer-
kiksi laulujen, leikkien, lorujen, ta-
rinoiden ja kuvien avulla. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

T10 ohjata oppilasta 
käyttämään kohdekielen 
tavallisimpia sanoja ja il-
mauksia oppilaille tu-
tuissa tilanteissa erityi-
sesti puheessa ja harjoit-
telemaan ääntämistä 

Oppilas oppii käyttä-
mään tavallisimpia sa-
noja ja ilmauksia pu-
heessa sekä ääntämään 
niitä ymmärrettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan lähtökoh-
tana ovat oppilaiden arki ja kiin-
nostuksen kohteet. Sisältöjä vali-
taan yhdessä oppilaiden kanssa. 
Harjoitellaan runsaasti ja moni-
puolisesti kohdekielen ääntämistä 
sekä sana- ja lausepainoa, puhe-
rytmiä ja intonaatiota. Sanastoa 
ja rakenteita harjoitellaan osana 
vuorovaikutusta erilaisissa oppi-
laille tutuissa tilanteissa sekä esi-
merkiksi kuvien, laulujen, leikkien, 
lorujen, tarinoiden, draaman ja 
pelillistämisen avulla. Tarjotaan 
mahdollisuuksia tutustua vähitel-
len kirjoittamiseen. 

L1, L2, L3, L4, 
L5, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 
Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 1 

Tavoitteet Sisällöt  Laaja-alainen osaaminen 

T1, T3, T5, T6, T9 S1 - S3 L1 - L7 

Sisältöjä valitaan oppilaiden kanssa yhdessä huomioiden mm. ajankohtaiset juhlapäivät ja vuodenajat. 
Kieltenopiskelussa huomioidaan myös muissa oppiaineissa opiskeltavia asiasisältöjä. 
Vuosiluokalla 1 painottuu vahvasti puhuttu kieli ja sen ymmärtäminen ja tuottaminen. 
Kieltä havainnollistetaan mm. kuvien ja videoiden avulla. Oppimateriaalia voidaan valmistaa myös oppi-
laiden kanssa yhdessä. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 
Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 2 

Tavoitteet Sisällöt  Laaja-alainen osaaminen 

T1 – T10 S1 – S3 L1 – L7 

Vuosiluokalla 2 kiinnitetään erityistä huomiota kielenopiskelutaitoihin myöhempiä vuosiluokkia varten. 
Puhutun kielen lisäksi oppilas havainnoi myös kirjoitettua kieltä. Oppilas alkaa ymmärtää eroa kirjoitetun 
ja puhutun kielen välillä. 
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Sisältöjä valitaan oppilaiden kanssa yhdessä huomioiden mm. ajankohtaiset juhlapäivät ja vuodenajat. 
Kieltenopiskelussa huomioidaan myös muissa oppiaineissa opiskeltavia asiasisältöjä. 

 

Vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuo-

siluokilla 1–2 

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikäkausi 

ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja valit-

taessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että kohdekie-

len taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen. 

Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen uteliai-

suuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, musiikki, 

draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen vuorovaikutuksen lisäksi 

mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. Oppilaita ohjataan poh-

timaan kielen oppimistaan esimerkiksi eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla sekä vähi-

tellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 

kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy 

oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa eri-

laisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely ryh-

missä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt tuke-

vat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas roh-

kaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppilaiden 

monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja erilaisia didakti-

sia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja kohdekieleen liitty-

vään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verk-

koyhteyksiä muiden kohdekieltä puhuvien kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutai-

tojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden kieli-

taidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin. Heille 

kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä. 

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. Op-

pilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen opiske-

lusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lu-

vussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kohde-

kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa oppi-

mista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimääräss vuosiluokilla 1–2 
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Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palaut-

teen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen tavoit-

teista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että opet-

taja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan oh-

jaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua. 

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä ha-

vaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat voi-

vat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

13.4.4 MATEMATIIKKA 

 

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajat-

telua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilai-

den kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus 

etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. 

Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista minä-

kuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan 

opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteis-

kunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.  

Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia matemaattisten 

käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehit-

tää oppilaiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piir-

täen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ym-

märtämiseksi sekä laskutaidolle. 

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa koh-
taan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehitty-
mistä 

S1-S4 L1, L3, L5 

Työskentelyn taidot   

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja ma-
tematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilan-
teissa 

S1-S4 L4 

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään 
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S4 L2, L4, L5 
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T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisu-
taitojaan 

S1-S4 L1, L4, L6 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet   

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja 
merkintätapoja 

S1-S4 L1, L4 

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjär-
jestelmän periaatteen ymmärtämisessä 

S2 L1, L4 

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin 
ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin 

S2 L1, L4 

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luon-
nollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita  

S2 L1, L4 

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havain-
noimaan niiden ominaisuuksia 

S3 L1, L4, L5 

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate S3 L1, L4 

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin S4 L4, L5 

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaoh-
jeita ja toimimaan ohjeen mukaan 

S1 L1, L2, L4, L5 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S4 L1-L6 

S2 
Ensimmäisellä luokalla työskennellään lukualueella 0 - 20. Lukualuetta voidaan eriyttää ylöspäin lapsen tai-
tojen mukaan. Kertolaskun käsite ja kertotaulut 1 - 5 ja 10 opetellaan toisella luokalla. Luku-jonotaitojen 
avulla pohjustetaan kertolaskun käsitettä jo ensimmäisellä luokalla. 

S3 
Pituuden, massan ja tilavuuden perusmittayksiköitä opetellaan vasta toisella luokalla. 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

S1 Ajattelun taidot: Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.  

Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.  Harjoitellaan tar-

kastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla 

vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat 

hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan 

laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja 

asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolitta-

mista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin. 

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen 

ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.  

Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla. 
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Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten lukualueella 0 – 100. 

Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut konk-

retisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.  Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteen-

laskussa. 

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. 

Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kerto-

laskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen. 

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin. 

S3 Geometria ja mittaaminen: Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita 

siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.  

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan op-

pilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan. 

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pi-

tuus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksi-

köitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajan-

yksiköitä. 

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot: Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihe-

piireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja. 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
  
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. Tavoitteena on luoda 

oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla. Opetuksessa käyte-

tään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti 

ohjatut leikit ja pelit ovat yksi tärkeä työtapa. Opetuksessa ja opiskelussa käytetään tieto- ja viestintätekno-

logiaa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1-2  

Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on. Kumulatiivisena oppi-

aineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien sisältöjen oppimiselle. Oppi-

laille tarjotaan tukea puutteellisten, aiemmin opittujen tietojen ja taitojen täydentämiseen sekä uusien sisäl-

töjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien kehittämiselle ja matematiikan oppimiselle varataan 

riittävästi aikaa ja tuetaan oppimista systemaattisesti. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehit-

tymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että op-

pimisen ja osaamisen ilo säilyvät.  Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luodaan mahdol-

lisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaille turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. 

Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1-2 sisältöjen ymmärtämistä. Sisältöalu-

eita voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova ongel-

manratkaisu ja vaativammat peruslaskutoimitusten sovellukset.  
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Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2  

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden ma-

temaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla.  Matematiikan oppimisen arviointi ja 

palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen 

harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen. 

Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen, välineiden, piirtämi-

sen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymistään eri tavoin. On 

tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuutta. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa ovat 

- edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa 

- edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä 

- edistyminen laskutaidon sujuvuudessa 

- edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa 

- edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa. 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 

 

Oppiaineen tehtävä  

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu 

oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- 

että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. Läh-

tökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. 

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä 

kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään 

luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsit-

telemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa 

käytetään opetuksen perustana174 ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristö-

opissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 

ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen 

vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. 

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on tunnistaa 

niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnassa. 

Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen 

kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä 

ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan 

kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös 

omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme 

sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon 

                                                           
174 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § 
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kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten 

toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.  

Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja koh-

taan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua 

monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin. 

Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa 

ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä.  Leikkiin perustuvien ongelmanratkaisu- 

ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi har-

joitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita. 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista ute-
liaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat 
merkitykselliseksi itselleen  

S1-S6  

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, 
omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan 
pitkäjänteistä työskentelyä 

S1-S6 L1, L6  

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata 
oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kou-
luyhteisössä 

S1-S6 L3, L7  

Tutkimisen ja toimimisen taidot   

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja 
retkeilemään lähiympäristössään  

S2-S4, S6 L3  

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyt-
tämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toi-
minnan lähtökohtana 

S1-S6 L1, L7  

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja 
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä 
käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin 

S1-S6 L1, L4  

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittele-
maan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaa-
leja ja tilanteita sekä nimeämään niitä 

S1-S6 L1, L4 

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan an-
nettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita 

S1-S6 L3  

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologi-
aan sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakenta-
maan ja luomaan uutta yhdessä toimien 

S2, S4, S6 L3, L1 

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen tai-
toja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvos-
tamista 

S1-S6 L2, L3 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittä-
misessä 

S1-S6 L5, L4  

Tiedot ja ymmärrys   
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T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimin-
taa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen kä-
sitteiden avulla 

S1-S6 L1  

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja 
ja karttoja ympäristön kuvaajina 

S1-S6 L4, L1  

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan 
näkemystensä perustelemista 

S1-S6 L2, L4  

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja 
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä 

S1, S5 L3  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 

S6 
Oppilas tulee tietoiseksi, että Siuntion kunnassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja jokainen 
voi osaltaan vaikuttaa omilla teoillaan ja valinnoillaan näiden periaatteiden toteutumiseen. 

 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Kasvu ja kehitys: Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja 

elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään. Harjoitel-

laan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukai-

sesti.  

S2 Kotona ja koulussa toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja kou-

lussa toimimiseen. Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toi-

mimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden pe-

rusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa sekä arjen 

tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä 

toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden 

kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista. 

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen tai-

toja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunniste-

taan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havain-

noidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmi-

öitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laati-

mista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.  

S4 Tutkiminen ja kokeileminen: Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja 

teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien 

avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään yhdessä vaih-

toehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja 

ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla. 

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen: Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, 

lämmön ja huolenpidon osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään 
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arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle 

hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen 

kannalta.  

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen: Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-

alueilta. Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään synty-

vää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja 

sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. 

Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ym-

päristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja 

työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tari-

noiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään 

tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja ope-

tusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutus-

tilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luon-

tokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kan-

nalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely 

opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista 

oppimista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2 

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opis-

kelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäris-

töissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä 

kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jo-

kaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja 

eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yh-

teisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työta-

pojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristö-

opissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen. 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee 

monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreet-

tisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen tai-

tojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toi-

mintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. 

Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnista-

maan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveys-

käyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat 

- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa  
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- edistyminen havaintojen tekemisessä 

 

- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa 

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.  

 

13.4.6 USKONTO 

 

Oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Ope-

tus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja 

katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää us-

konnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus 

antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohja-

taan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa poh-

ditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon 

opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että nii-

den välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää. 

  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatte-

luun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetun-

temusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus an-

taa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja 

arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi 

jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

 

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa us-

konnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista 

moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -taitoja 

sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään 

sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa.  Oppilaita 

kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vas-

tuullisesti ja oikeudenmukaisesti.  

 

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua koh-
taan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja kat-
somuksellista taustaa 

S1, S2, S3 L2, L4 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon kes-
keisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin  

S1 L1 

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuo-
denkiertoon, juhliin ja tapoihin 

S1 L2, L7 
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T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiym-
päristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperintei-
siin 

S2 L2, L3, L7 

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia aja-
tuksiaan ja tunteitaan  

S1, S3 L2, L6, L7 

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläyty-
mään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen aja-
tuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia 

S1, S2, S3 L2, L6, L7 

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, 
mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja 
luonnosta 

 S3 L3, L7 

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden 
esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden 
kuuntelemista ja ymmärtämistä 

S1, S3 L1, L5, L6, L7 

 

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista Sisältöjen valinnassa 

hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Op-

pilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.   

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto 

tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat 

sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon 

kertomuksia, perinteitä ja tapoja.  Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä us-

konnon monimuotoisuutta. 

 

S2 Uskontojen maailma: Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön 

uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. 

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä 

elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ih-

misistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan 

alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä. 

 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Ope-

tuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita 

rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä eri-

laisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman 

kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa.  Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset mene-

telmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyn-

tävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäpro-
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jekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään mo-

nipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, 

draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppi-

misen iloa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2  

 

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kieli-

taito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mahdol-

lista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja osalli-

suutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloittei-

suutta.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1-2   

  

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskente-

lyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. 

Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden pe-

rusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoit-

taa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.   

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat: 

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.  

 

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2  

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Us-

konto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskon-

non opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman us-

konnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luon-

teen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvaus-

ten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.   

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO  

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvauksen perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskon-

noista ja katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden kes-

keisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin. Opetuksessa 
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käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja merkitystä. Tarkastellaan per-

heiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja 

lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsittei-

siin ja symboleihin. Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen. 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, 

niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä uskonnotto-

muus.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitystä. 

Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Kes-

keisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö. Pohditaan oppi-

laiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin. Rohkaistaan op-

pilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilai-

suutta. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.  

Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T8 S1-S3 L1-L7 

 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen 

ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja lap-

sen omaa elämää.  Tutustutaan alustavasti oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin käsitteisiin, sanas-

toon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin.  Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan omaan 

seurakuntaan sekä ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukai-

sesti. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä 

pyhiä ihmisiä. Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.  

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katso-

muksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan 

juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan oppilaan 

ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.  

 

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus va-

paudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja 

luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ih-

miselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rak-

kaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä op-

pilaan omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testa-

mentin kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.  
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Siuntion paikallinen sisältö 

Ortodoksinen uskonto vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T8 S1-S3 L1-L7 

 

KATOLINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset 

opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen 

tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä 

ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän 

päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päivittäisiin rukouksiin. Tutkitaan Raamatun 

kuvausta elämän synnystä. Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden 

suuriin juhliin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja 

joitakin pyhiä ihmisiä. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen 

monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja lähiympäristön 

uskontoihin, katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen osana arkea ja juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen 

yhtäläisyyksiä muiden uskontojen ja katsomusten kanssa. 

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän 

ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. 

Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana 

tehtävänä. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Opiskellaan 

alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja -antaminen, oma ja 

yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.   

ISLAM 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan islamiin oman perheen kautta. Opiskellaan alustavasti islamilaisen 

kalenterin juhlat sekä ihmisen elämänkaareen liittyvät perinteet. Sisältöjen valinnassa keskeisiä ovat islamin 

opin perusteet: Jumalan ykseys, profeetat, pyhät kirjat, usko näkymättömään. Tutustutaan alustavasti Ko-

raaniin ja perimätietoon sekä Islamilaiseen yhteisöön. Tarkastellaan islamin monimuotoisuutta ilmiönä sekä 

moskeijan merkitystä muslimeille. Pohditaan muslimin uskonnollisia velvollisuuksia. 

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, 

niiden pyhiin rakennuksiin, juhlaperinteisiin sekä uskonnottomaan tapakulttuuriin.  
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S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaari ja siihen liittyvät elämänkysymyk-

set. Keskeisiä sisältöjä ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet. Pohditaan toisen asemaan 

eläytymistä. Tutustutaan islamin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perhe-elämässä. Selvitetään YK:n Lapsen oi-

keuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Keskeisinä opittavina sisältöinä ovat hyvän elä-

män perusteet islamissa. Lisäksi tarkastellaan oman perheen tapakulttuuria ja pohditaan erilaisuuden hyväk-

symistä.  

 

JUUTALAINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan juutalaisuuteen oman perheen kautta. Sisältöjen valinnassa kes-

keisiä ovat juhlat, niiden suhde juutalaiseen kalenteriin, elämänkaareen liittyvät perinteet sekä juutalaisuu-

den opin perusteet: Jumalan ykseys, Toora, Tanach ja muut merkittävät uskonnolliset kirjat ja usko näkymät-

tömään. Tutustutaan juutalaiseen seurakuntaan ja tarkastellaan juutalaisuuden monimuotoisuutta ilmiönä. 

Perehdytään synagogaan juutalaisten elämän keskuksena.  

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin 

ja juhlaperinteisiin, oman alueen pyhiin rakennuksiin sekä uskonnottomuuteen perinteiden keskellä.  

  

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaareen liittyvät asiat. Opetuksessa aloi-

tetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan juutalaista näkökulmaa niihin. Tärkeitä pohdittavia 

kysymyksiä ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä toisen asemaan 

eläytyminen. Opetuksessa tutustutaan juutalaisuuteen perhe-elämässä sekä oman perheen tapakulttuuriin 

ja hyvän elämän perusteisiin juutalaisuudessa. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tuntei-

taan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. 

 

ADVENTISTINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun uskonnoista ja 

katsomuksista ja siinä huomioidaan kunnioittavasti erilaiset perheet. Tutustutaan kristinuskoon ja seura-

kuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin sekä kristilliseen jumala- ja ihmiskäsitykseen. Tarkas-

tellaan kristillisten vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyvien juhlien sisältöä ja merkitystä sekä tutustu-

taan juhlien ja pyhäpäivien viettoon kristinuskossa, erityisesti adventismissa. Tutustutaan Jeesuksen elämää 

sekä luomista ja Vanhan testamentin keskeisiä henkilöitä koskeviin raamatunkertomuksiin. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä vaikuttaviin 

uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Opetuksessa otetaan huomioon kristittyjen yhteys, kristin-

uskon monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.  
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S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään Raamatun kertomusten pohjalta elämän kunnioittamisen, ihmisar-

von, vapauden ja vastuullisuuden merkitystä. Pohditaan syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan 

kristillistä näkökulmaa niihin. Tutustutaan Jeesuksen keskeisiin opetuksiin: kultaiseen sääntöön ja rakkau-

den kaksoiskäskyyn. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäris-

töstä ja luonnosta. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja pohditaan niiden merkitystä oppilaan 

omassa elämässä. Käsitellään minäkuvaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kristillisiä periaatteita, kuten an-

teeksiantoa, kunnioittamista ja lähimmäisenrakkautta. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan 

tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Opetuksessa otetaan huomioon 

kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

BAHÁ’Í-USKONTO  

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa pohditaan, miten bahá’í-usko vaikuttaa perheiden arkeen sekä 

ihmisten toimintaan ja valintoihin. Opetuksessa tutustutaan bahá’í-uskon opetukseen siitä, että ihmisen 

olemassaolon tarkoitus on Jumalan tunteminen ja palvominen, joka toteutuu ensisijaisesti palvelemalla ih-

miskuntaa. Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon vuosikalenteria, pyhäpäiviä sekä niiden yhteydessä vietet-

täviä juhlia. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin 

uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen monimuotoi-

suus ja uskonnottomuus. Pohditaan erilaisuuden kohtaamista. Tutustutaan bahá’í-uskon käsitykseen ihmis-

kunnan historiasta yhtenäisenä sivistysprosessina, jota kaikki maailmanuskonnot ovat edistäneet ja jossa 

bahá’í-uskolla on oma roolinsa. Käsitellään sitä, miten bahá’ít kunnioittavat Kristusta ja Muhammedia ja 

muiden maailmanuskontojen keskushahmoja. Tutustutaan bahá’í-yhteisön toimintaan, jossa edistetään 

palvelemisen kulttuuria ruohonjuuritasolla. 

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan bahá’í-uskon nä-

kökulmaa niihin. Pohditaan uskontoa elämälle merkitystä antavana tekijänä. Tutustutaan bahá’í-uskon ope-

tuksiin toisten ihmisten kohtelun periaatteista. Pohditaan itsekurin ja itsensä hallitsemisen taitoja osana 

moraalista käyttäytymistä. Pohditaan ihmisarvoa ja sen pyhyyttä, luonnon ja eläinten kunnioittamista sekä 

ihmisen omaa vastuuta teoistaan ja elämästään. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä siitä, että ihmisen hy-

vän elämän eväät ovat oman itsen ja perheen eteen tehdyssä työssä sekä yhteisön ja ihmiskunnan palvele-

misessa. Tutustutaan bahá’í-neuvotteluperiaatteisiin jonkin arkeen liittyvän tilanteen avulla. Pohditaan YK:n 

Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. 

BUDDHALAINEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 
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S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun uskonnoista ja 

katsomuksista sekä pohditaan buddhalaisuuden merkitystä oppilaan omassa lähipiirissä. Käsitellään alusta-

vasti buddhalaisuuden eri muotoja. Tutustutaan keskeisiin vuodenkierron juhliin ja elämänkaareen liittyviin 

seremonioihin. Käsitellään keskeisiä buddhalaisia käsitteitä ja symboleja sekä harjoitusmenetelmiä, kuten 

meditaatiota ja mantranlausuntaa. Tutustutaan tarinan muodossa esitettyihin buddhalaisiin opetuksiin ja 

Buddhan elämään. 

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin tapoihin 

ja juhliin. Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen monimuotoisuus ja uskonnottomuus. Pohditaan eri-

laisuuden hyväksymistä ja toisten kunnioittamista niin buddhalaisten perinteiden kuin eri uskontojen ja us-

konnottomuuden osalta. 

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan, mitä tarkoittaa elämän ja luonnon kunnioittaminen sekä elävien 

olentojen hyvinvointi. Pohditaan syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkastellaan buddhalaista näkökul-

maa niihin. Käsitellään buddhalaisia eettisiä harjoitusohjeita, myötätuntoa, meditatiivista mielentilaa ja vii-

sautta. Tarkastellaan buddhalaisia opetuksia karmasta, jälleensyntymisestä, syy–seuraus -suhteista ja ole-

massaolon keskinäisestä riippuvuudesta. Tutustutaan lapsen oikeuksiin ja pohditaan niiden merkitystä op-

pilaan omassa elämässä. 

HELLUNTAILIIKKEEN USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun uskonnoista ja 

katsomuksista ja siinä huomioidaan kunnioittavasti erilaiset perheet. Tutustutaan helluntailaisuuteen oman 

perheen kautta. Käsitellään vuodenkierron ja elämänkaaren juhlia helluntaikirkossa ja muissa kirkkokun-

nissa. Pohditaan perheiden erilaisia perinteitä. Tarkastellaan kristillisen uskon keskeisiä sisältöjä ja käsit-

teitä, kuten Jumala, Raamattu, usko, kaste ja seurakunta. Tutustutaan Raamatun kertomuksiin Jeesuksen 

elämästä ja keskeisistä opetuksista. Tutustutaan kristilliseen symboliikkaan sekä rukoushuoneeseen ko-

koontumispaikkana.  

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, 

kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin sekä niiden juhlaperinteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskon-

nottomuus ja uskonnottomat juhlat. Opetuksessa käsitellään lähialueen kirkkoja ja rukoushuoneita. 

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tutustutaan kultaiseen sääntöön ja kymmeneen käskyyn sekä niiden merkityk-

seen hyvän elämän eettisenä perustana kristinuskossa. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja 

yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vas-

tuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Pohditaan syntymän ja kuoleman kysymyksiä ja tarkas-

tellaan kristillistä näkökulmaa niihin. Tutustutaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohditaan lapsen 
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oikeuksia ja velvollisuuksia perheen ja kouluyhteisön jäsenenä. Pohditaan elämän kunnioittamista ja ihmis-

arvoa. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja 

hyväksymään erilaisuutta. 

KRISHNA-USKONTO 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvauksen perustalle.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun uskonnoista ja 

katsomuksista. Opetuksessa tutustutaan hindulaisiin käsityksiin perheestä ja Krishnan perheeseen. Opetuk-

sessa käsitellään perusasioita Krishna-tietoisuudesta osana monimuotoista hindulaisuutta. Opetuksessa kä-

sitellään Krishna-tietoisuuden harjoittamista, kuten ruoan siunaamista, sekä tutustutaan tärkeimpiin juhliin 

ja tapahtumiin. Tutustutaan kertomuksiin Krishnan teoista. Opetuksessa tarkastellaan Krishnan avataroja, 

keskeisimpiä mantroja ja rukouksia sekä käsitystä puolijumalista ja sielusta. 

 

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, 

niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Opetuksessa otetaan huomioon uskontojen monimuotoisuus, uskon-

nottomuus ja erilaiset jumalakäsitykset. Pohditaan erilaisuuden hyväksymistä. Tutkitaan yhtäläisyyksiä 

Krishna-tietoisuuden ja muiden uskontojen ja katsomusten kanssa.  

 

S3 Hyvä elämä: Tutustutaan Krishna-tietoisuuden opetuksiin ihmisen velvollisuuksista ja oikeuksista, kar-

man laista ja kuoleman merkityksestä. Tarkastellaan uskonnon opetuksia kaiken elämän kunnioittamisesta 

ja luonnon käytöstä Jumalan palvelukseen. Opetuksessa käsitellään Krishna-tietoisen henkilön ominaisuuk-

sia ja rakkautta. Tutustutaan alustavasti dharmaan ja antaumuksen menetelmiin. Pohditaan lasten asemaa 

osana Krishna-tietoisuutta sekä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. 

 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

Oppiaineen tehtävä  

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-

katsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuot-

tavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuk-

sia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön 

vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti 

omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on tärkeätä 

sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-

sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demo-

kraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkat-

somustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen li-
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säksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomus-

tiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena 

sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä 

osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  

Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustai-

tojen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan omaa ajattelua ja kokemuksia 

kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiseen.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden 
mielipiteitä ja ajattelua  

S1-S4  L1, L2, L4 

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tuntei-
taan eri tavoin 

S2 L1, L2, L7 

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua S1 L1, L2, L7 

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perus-
teltuja väitteitä  

S1-S4  L1, L2, L7 

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäi-
väisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulot-
tuvuuksia 

S1-S4 L1, L3, L4 

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä 
hyvyyttä 

S1-S4  L1, L3, L7  

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuu-
reja  

S2 L2, L4 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän pe-
rusteita  

S1-S4  L2, L3, L7 

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ym-
päristöään ja luontoa  

S4 L3, L5, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L5, L7 

 

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatuk-

set huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.   

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kun-

nioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.   Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä 

ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä. 
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S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tut-

kitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan. 

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sään-

nön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän 

tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhtei-

söissä. 

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän 

rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tar-

kastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä koke-

muksia. 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja avoin psyykkinen ja 

sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi.  Työskentelyssä tue-

taan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen 

ja työskentelemisen tavat huomioivaksi ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutki-

muskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuva-

taiteella ja draamalla. Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, ke-

hitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa 

katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- 

ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet otetaan huomioon työtapojen valin-

nassa.  

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskente-

lyä ja yhteisiä keskusteluja. Se tukee ja vahvistaa oppilaiden osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  

Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa 

ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemys-

ten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymis-

tään ja osaamistaan.   

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita elämänkatsomustiedossa 

ovat 

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa. 

 

13.4.8 MUSIIKKI  

 

Oppiaineen tehtävä  
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Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen 

kulttuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuu-

reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-

taa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-

kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehit-

tymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla 

musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät 

teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja 

oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 

säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia mo-

nipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. 

Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musii-

kissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myöntei-

sen musiikkisuhteen kehittymistä. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulami-

sen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä kes-

kusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään 

luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää 

mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luonte-

vasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. 

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet 
 
 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Osallisuus   

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä op-
pilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen 

S1-S4 L2, L7 

Musisointi ja luova tuottaminen   

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja 
soittamaan ryhmän jäsenenä  

S1-S4 L1, L2, L4 

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäris-
töä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen 

S1-S4 L1, L4 

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvi-
soinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pieni-
muotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, 
liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja 

S1-S4 L5, L6 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito   

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperin-
töönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin es-
teettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta  

S1-S4 L2, L4 

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen pe-
rusperiaatteita musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa   

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa  S1-S4 L7 

Oppimaan oppiminen musiikissa   
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T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhtei-
sen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa 

S1-S4 L1 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Musiikin oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T8 S1-S4 L1-L2, L4-L7 

 

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, 

improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat tutus-

tuvat musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyö-

dyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia.  

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myön-

teisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luonte-

van hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tar-

koituksenmukainen käsittely. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmot-

tamiseen.  Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, 

sointiväri, harmonia ja muoto.   

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuk-

sessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohdi-

taan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä. 

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto: Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- 

ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta omi-

naisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään 

huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään 

monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset 

ja musiikkikappaleet. 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia, joissa musii-

kin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteis-

toiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkiko-

kemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan 

mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynne-

tään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1-2  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, edelly-

tykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, erilaisten välineiden käyt-
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töä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Musiikin opetuksessa luo-

daan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyö-

taitoja, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta.  

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja mah-

dollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen 

harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitai-

tojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat  

- edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä 

- edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta. 

13.4.9 KUVATAIDE 

 

Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista to-

dellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä 

vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen 

luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visu-

aalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuripe-

rinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden 

kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimi-

seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkö-

kulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään 

monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan 

monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen 

tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuk-

sen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikoh-

teisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaali-

seen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko kehon 

yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen kei-

noja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjäntei-

seen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja 

verkkoympäristöjen avulla. Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vas-

taanottamaan ja antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä. 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

Laaja-alai-
nen osaa-
minen 
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Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu   

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moni-
aistisesti ja kuvia tekemällä 

S1, S2, S3 L1, L3, L4, 
L5 
 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnois-
taan ja ajatuksistaan 

S1, S2, S3 L2, L4, L5, 
L6 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja 
ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapo-
jen avulla 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, 
L5 

Kuvallinen tuottaminen   

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materi-
aaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia 
ilmaisutapoja 

S1, S2, S3 L2, L3, L5, 
L6 
 

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen 
työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa 

S1, S2, S3 L1, L2, L3, 
L5 

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta   

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsit-
teistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä  

S1, S2, S3 L1, L4, L5, 
L6 
 

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia tai-
teen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lä-
hiympäristössään 

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7 
 

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman 
elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkas-
telun pohjalta   

S1, S2, S3 L1, L2, L5, 
L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen   

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ym-
päristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa il-
meneviä arvoja 

S1, S2, S3 L2, L3, L6, 
L7 
 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kes-
tävä kehitys  

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7 
 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen 

maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä 

yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuu-

rin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien 

välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentely-

menetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. 
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S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 

osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakult-

tuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien 

merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuu-

reista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 

mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskity-

tään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn. 

 

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 

kuvataiteesta.  Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja il-

miöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin 

ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta. 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan 

aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista 

havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa ote-

taan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin 

ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä kou-

lussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- 

ja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan kouluympä-

ristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2  

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja moto-

risten lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tu-

kee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-

laiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapo-

jen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa 

erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninai-

suutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja 

tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visu-

aalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia.  

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymi-

sen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on moni-

puolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat 

saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat 

• edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle 
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• edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa 

• edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa 

• edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa. 

 

13.4.10 KÄSITYÖ 

 

Oppiaineen tehtävä 

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on mo-

nimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toi-

mintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai 

yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 

toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 

ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia 

sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmot-

tamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. 

Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 

ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuk-

sessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 

kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kult-

tuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalai-

sia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityö-

kulttuuria.  

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja tekemisen 

tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan toimimaan 

käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. Käsityö kehittää keskit-

tymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskente-

lyä.  Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenver-

taisuutta. 

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin te-
kemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan 
käsityöhön  

S1-S4 L1, L2 

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään 
omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemi-
sestä ja valmiista tuotteesta 

S1, S2, S3 L1, L4, L5 

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityö-
tuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin rat-
kaisuihinsa 

S1 S5 L1, L7 
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T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaa-
leihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuun-
tuntoisesti ja turvallisesti  

S2-S4 L4, L6 

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistu-
misen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta  

S1-S6 L1, L3 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Käsityön oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T5 S1-S6 L1-L7 

 

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat 

tutuksi. Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa. 

S1 Ideointi: Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, ra-

kennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Har-

joitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä 

ja suojautumista käsityön avulla. 

S2 Kokeilu: Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutus-

tumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kan-

gasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin. 

S3 Suunnittelu: Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen 

kuvailun taitoja. 

S4 Tekeminen: Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käy-

tetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään 

materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

S5 Dokumentointi: Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoin-

nin osana. 

S6 Arviointi: Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan anta-

maan palautetta toisille oppilaille. 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän sekä koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet ja materiaalit edistävät tavoittei-

den saavuttamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana 

sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuu-

teen ja itseohjautuvuuteen.  Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tari-

noita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä.  Opetuksessa käytetään teknisen 

työn ja tekstiilityön työtapoja. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2  
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Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja vuorovaikutustilan-

teita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua että yhteisöllistä työskentelyä. 

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia 

eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa.  Kä-

sityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi aikaa, tilaa ja ohjausta.  

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen sekä 

työskentelyn aikana että prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla ja palautteella tuetaan laaja-alaisen 

käsityötiedon ja -taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia tapoja osoittaa edistymistään ja kannuste-

taan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Ryhmän työs-

kentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä ja toisten työs-

kentelyn arvostamista. 

Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä, 

joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa 

oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat 

- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa  

- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa 

- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa 

- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa.  

13.4.11 LIIKUNTA     

 

Oppiaineen tehtävä 

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyyk-

kistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin 

liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla ko-

rostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertai-

suutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se pe-

rustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään 

koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja 

eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-

laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 

fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toi-

mimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjäntei-

nen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. 

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumi-

seen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia 

terveytensä edistämiseen.  

”Liikutaan yhdessä leikkien.” 
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Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen oppimi-

sessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien myönteisten ko-

kemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan emotionaalisesti vaihtelevia 

tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.  

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Fyysinen toimintakyky   

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäi-
sesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaise-
maan itseään liikunnan avulla  

S1 L1, L3 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli 
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään 
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja  

S1 L1, L3, L4 

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja väli-
neenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan 
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina    

S1 L3 

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäris-
töissä, erilaisilla välineillä ja telineillä  

S1 L3 

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito  S1 L3 

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatun-
neilla 

S1 L3, L6, L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa  

S2 L2, L3, L6, L7 

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sään-
töjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteis-
pelien ja -leikkien onnistumisesta 

S2 L2, L6, L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata 
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen. 

S3 L1, L2, L3 

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja 
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja  

S3 L1, L2 
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Siuntion paikallinen sisältö 

Liikunnan oppiaine vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L4, L6-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja. Opetuksessa hyödynnetään paikallisten 
ja lähialueiden liikuntamuotoja sekä eri toimjoiden lajitarjontaa.  
 
S3 
Alkeisuimataito voi tarkoittaa joidenkin oppilaiden kohdalla veteen tutustumista ja veden pelon voittamista. 

 

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan 

leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, 

juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa 

oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään käyttämällä teh-

täviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin 

mukaan liikkumista.  

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimis-

ympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen. 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, 

joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.    

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koe-

taan onnistumisia sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa 

tai peleissä koetut tilanteet. 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalli-

set olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuk-

sen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannusta-

vaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuo-

lisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.  Toiminnan 

tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-

nalta riittävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, tur-

vallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosi-

aalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkai-

sevalla palautteella. Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi 

olla yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin.  

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2  
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Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on 

tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute tukee 

oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppi-

misesta, työskentelystä ja edistymisestä.  

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan 

niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. 

Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearvi-

ointiin. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat 

- edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 

- edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa 

- edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa 

- edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

13.4.12 OPPILAANOHJAUS  

 

Oppiaineen tehtävä  

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Oh-

jaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 

ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista 

sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy 

kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja 

taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiin-

nostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja va-

lintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suun-

nitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja am-

matteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan 

vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja 

vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitel-

massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-

misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden 

opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opet-

tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat 

hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-

vista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, 

yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja 

työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saata-

vuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä. 
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Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanoh-

jauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella edistetään oppilaiden opis-

keluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä 

omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa 

ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Op-

pilaanohjauksen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka mah-

dollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän jäseninä.  Oppi-

laita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä kannustetaan myös 

osallisuuteen omassa lähiympäristössään. 

Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppilaan-

ohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä valintoja ja näkemään 

valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan 

luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista. 
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LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä 

 

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtä-

vänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolen-

pitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin op-

pilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematii-

kan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä 

vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien 

kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä 

mahdollisistavalinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia 

vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä. 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa opetuksen järjestäjän tarjoamasta kieliohjelmasta. Oppilaita kannus-

tetaan monipuoliseen kieltenopiskeluun. Ennen kielivalintojen tekemistä voidaan järjestää kielisuihkuja mo-

nipuolisten kielivalintojen toteutumiseksi. Kielisuihkuissa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi lau-

laen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan yhteydessä tai niille voi-

daan varata omia opetustuokioita. 

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen 

alkamista.  

Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen 

Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä omien opiskelu-

tapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymiseen, omien ra-

jojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä 

ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja 

vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta 

eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osal-

listumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja omista lähtökoh-

distaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ohjauksen ja tuen 

tarpeisiin. 

Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankittuja perustaitoja 

ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa pyritään löytämään luontevia tilanteita 

eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteis-

työtä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonai-

suuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa op-

pimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat tilaisuuksia 

yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen toimintaan.  

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 
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Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista 

yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen 

ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymä-

vaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön 

tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että 

kotona ja koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä 

rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja monet tulevaisuuteen vai-

kuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuu-

tensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.   

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.  

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 

 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä tuodaan esiin, mitkä tavoitenäkökul-

mat painottuvat vuosiluokilla 3-6. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen 

kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotou-

tumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hy-

väksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omak-

sumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle.  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten 

kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehittyvät oppilai-

den edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä 

harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuo-

rovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla 

pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella 

tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppi-

mista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuo-

lisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päät-

telytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin 

työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa ole-

vien rajojen ylittämiseen. 

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan it-

selle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoit-

teiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan 

huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa 

ja kehittämistarpeensa.  Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja valintoja ja kan-

nustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kie-

lellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä 
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tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutok-

seen ja moninaisuuteen.  Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan 

uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. Mediakult-

tuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä vuosiluokilla tärkeätä. Koulu-

työssä opitaan tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys yhteiskunnassa ja maailmassa; eri-

tyisesti perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 

ja puolustamiseen.  

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Heille 

järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten toimintatapojen ja kulttuurien vertai-

luun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään 

että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, 

yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja 

tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaali-

sia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvosta-

maan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmai-

semiseen. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Koulutyössä oppilailla on tilaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja yhteiseen 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta oppi-

misympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhteisön yhteisten sään-

töjen laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen. Yhteisessä työskentelyssä oppilaat voivat kehittää tunne-

taitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään 

sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa. Tuetaan oppilaiden itse-

näisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityi-

sesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Oppilaita oh-

jataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen 

liittyvät symbolit. Yhdessä keskustellaan yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityk-

sestä ja opitaan siihen liittyviä toimintatapoja. Koulussa harjoitellaan tarkoituksenmukaista toimintaa erilai-

sissa vaaratilanteissa. 

Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa teknolo-

gian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä opastetaan tekno-

logian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Oppilaat tu-

tustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden 

sekä talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä. He saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen 

sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valinto-

jaan kestävän tulevaisuuden kannalta.  

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninai-

sempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, 

auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua 

tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen ja -tekniikoiden hallintaa syvennetään. Fiktion, faktan ja 

mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympä-

ristöön ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia 
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keinoja teksteissä käytetään.  Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda mielikuvia tai houkutella osta-

maan. 

Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -ti-

lanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaa-

listen, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla oppilaita ohja-

taan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta.  Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työs-

kentelyyn eri medioiden parissa, jolla tehdään näkyväksi medioiden tuottamia merkityksiä ja välittämää to-

dellisuutta. Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. Kertomi-

nen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tie-

don esittämisen tapoja.   Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana 

sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan roolissa - edistää monilukutaidon kehittymistä. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja 

vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää 

omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja vies-

tintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista. 

 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palve-

luita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen 

ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannus-

tetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppi-

laat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. Vastuullinen 

ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin 

sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien 

sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien 

työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova 

työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä 

ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. 

Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten 

dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman 

roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastele-

maan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona.  Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknolo-

gian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yh-

teyksissä.  

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vas-

tuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Op-

pilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä 

harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoi-

den kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neu-

vottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-

ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.  
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Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hy-

väksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toi-

mivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Op-

pilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys 

elämässä ja yhteiskunnassa.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. 

Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuk-

siin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan 

käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan näkemään 

median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä.  

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätök-

sentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen 

ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta kou-

lussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppi-

laita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin 

koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luonto-

suhteen kautta.  Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys 

paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. 

14.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä toiselta kolmannelle vuosiluokalle sekä kuudennelta seitsemän-

nelle vuosiluokalle 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 

o tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan 

käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seura-

taan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan 

käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen 

osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 3-6 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3, 4, 5 ja 6  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen 

ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 3-6. 
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14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 

 

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin op-

piaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on nume-

roitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito   

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri 

oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kir-

jallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena 

kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan 

äidinkielenä on mahdollista opettaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä 

mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston asetuksen 

422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan omaa äidinkieltä. 

Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille 

oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.  

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulu-

kossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Tau-

lukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huoltajan 

ilmoittamaa kieltä. 

Oppilaan äidin-
kieli 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-
määrä 

Toinen kotimainen kieli 

 yhteinen yhteinen valinnainen 

suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi - 

ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi - 

saame  saamen kieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi saamenkielisille 

- 
 

suomi tai ruotsi 

saame  suomen tai ruotsin kieli ja kirjalli-
suus sekä saamen kieli ja kirjalli-
suus 

ruotsi tai suomi  

romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjalli-
suus sekä romanikieli ja kirjallisuus 

ruotsi tai suomi 
- 
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viittomakieli viittomakieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi viittomakielisille - 

ruotsi tai suomi 

muu äidinkieli muu äidinkieli koko äidinkielen ja 
kirjallisuuden tuntimäärällä tai VA 
422/2012 8 §:n mukaisesti järjes-
tettynä sekä suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä 

- 

ruotsi tai suomi 

14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

KIELIKASVATUS 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppi-

laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri 

kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-

via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 

tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Ope-

tus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohke-

asti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.  

Oppiaineen tehtävä  

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä op-

pilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja 

ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään 

viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuk-

sia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden kie-

likasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja me-

dioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus 

perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen 

sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuu-

den ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmai-

sunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. 

Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen 

vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkit-

semisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoi-



233 
 

suutta ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kie-

lestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. 

Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide 

sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitse-

minen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, 

kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen 

rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä 

luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen 

kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkitykselli-

syys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 

aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemuk-

set sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa 

otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä 

kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.  

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen sekä luke-

misen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman laajentaminen.  

Oppilaita ohjataan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä monipuolisem-

missa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioi-

maan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä, kirjallisuudesta, mediasta 

ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja tekstien merkitysten tarkastelun yhtey-

dessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja antaa välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastuk-

seen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä.   

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 

3–6   

 

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden näkemyksiä arvos-

tetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja yhdessä turvallisesti myös viestintätek-

nologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita 

monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuu-

luu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yh-

dessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Ope-

tusta eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja draamataitoja 

syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta yhdistetään muiden oppiainei-

den opetukseen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3–6    

 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista sekä lukutai-

don syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden 

oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan tai-

totasoaan vastaavan kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strate-

gioiden käyttöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.  
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Oppilaiden tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä yhtei-

söllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden ottamisessa, itselleen 

soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että op-

pilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.  

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3–6   

 

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi 

nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia.  Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten 

oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän 

tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista. 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia.  Oppimista tukevan, mo-

nipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista tai-

doistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen 

lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista 

suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 

vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edis-

tymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat 

työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, 

ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomen kieli ja kirjallisuus -

oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, mo-

niluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden mo-

nilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja mo-

nikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kult-

tuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmis-

tökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden 

oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Teh-

dään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-

määrien kanssa. 

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen, lukuhar-

rastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa. Tekstien tulkitsemi-

sen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden kei-

noja.  Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja lukukokemusten monipuo-

liseen jakamiseen. 
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Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen    

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakenta-
vasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipi-
teensä 

S1 L1, L2, L7 

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja vies-
tinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten 
tarpeita ryhmäviestintätilanteissa   

S1 L1, L2, L3, L7 

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan 
itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilan-
teissa, myös draaman avulla  

S1 L1 L2, L4, L7 

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäku-
vaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediai-
sissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L3, L4 

Tekstien tulkitseminen    

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttä-
mään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan 
ja arvioimaan omaa lukemistaan  

S2 L1, L4, L5 

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien 
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan 
sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan 

S2 L1, L2, L4, L5 

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedon-
lähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin 

S2 L1, L4, L5  

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentunte-
musta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjal-
lisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdol-
lisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedon-
halun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, 
myös monimediaisissa ympäristöissä 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen    

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksi-
aan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itses-
tään tekstien tuottajana 

S3  L1, L2, L4, L7 
 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan 
ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös moni-
mediaisissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5, L7 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näp-
päintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kie-
len, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa   

S3 L1, L4, L5 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen 
prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdolli-
suuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palaut-
teen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon 
tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yk-
sityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L6 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   
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T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innos-
taa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri vari-
antteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla 
kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään 
kielellisten valintojen vaikutuksia   

S4 L1, L2, L4  

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja 
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä 
rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja 
kirjaston aktiiviseen käyttöön 

S4   L2, L4, L5, L7 
 

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin ra-
kentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä 
sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritar-
jontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen 

S4 L2, L4, L6, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan 
palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. 
 
S2 
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista 
lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. 
 
Opitaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden merkityksiä.  
 
Keskustellaan kirjallisuudesta kirjallisuuden termejä käyttäen.  
 
Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella. Tutustutaan sanaluokkiin. 
 
Etsitään tietoa eri lähteistä ja arvioidaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 
 
Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittuja lapsille ja nuorille suunnattuja tekstejä ja kirjallisia teok-
sia. Harjoitellaan lukukokemuksien jakamista. 
 
S3 
Opitaan kirjoittamaan omista kokemuksista ja ajatuksista. 
 
Tutustutaan yhdessä erityylisiin teksteihin ja harjoitellaan niiden kirjoittamista. 
 
Tuotetaan monimuotoisia tekstejä.  
 
Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin. 
 
Perehdytään oikeinkirjoitukseen. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita. 
 
Kehitetään sana- ja virketajua. Opitaan lauseenjäsenet. 
 
Harjoitellaan käyttämään erilaisia tekstin tuottamista auttavia menetelmiä. Harjoitellaan tekstin elävöittä-
mistä. Harjoitellaan lähdekriittisyyttä. 
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Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Vahvistetaan ilmaisutaitoa sekä taitoa jakaa kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitä rakentavasti.  
 
S2 
 
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden merkityksiä. 
 
Harjoitellaan tekstin tulkitsemisen ja vertailun taitoja. 
 
Harjoitellaan sanaluokkien tunnistamista ja taivuttamista. 
 
Jaetaan lukukokemuksia. 
 
S3 
Kirjoitetaan omista kokemuksista ja ajatuksista. 
 
Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kappaleen jakoa. Vahvistetaan lause- ja virketajua.  
 
Huomioidaan nettietiketti omassa toiminnassa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomen kieli ja kirjallisuus 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Vahvistetaan kokonaisilmaisutaitoa. 
Tutustutaan kokoustekniikkaan. 
 
S2 
 
Harjoitellaan sanaluokkia ja niiden taivuttamista 
 
Opetellaan valitsemaan ja lukemaan tarkoituksenmukaista ja monipuolista kirjallisuutta ja mediatekstejä. 
 
Luetaan itsenäisesti kokonaisteoksia. 
 
S3 
Opetellaan kyseenalaistamaan tekstien sisältöä ja muodostamaan omia tulkintoja sekä perustelemaan 
niitä. 
 
Opitaan käsitteet aihe ja teema. 
 
Etsitään itselle sopivia prosessikirjoittamisen keinoja käyttäen hyväksi jo opittuja menetelmiä. 
 
Harjoitellaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta. 
 
Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä ja niistä löydetyn tiedon lainaamista ja merkitsemistä.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 
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Suomen kieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S4 L1-L7 

S1 
Harjoitellaan muodostamaan oma mielipide erilaisia tietolähteitä hyväksi käyttäen. Tietolähteiden kriitti-
nen tarkastelu ja ohjaus viestintävälineiden laadukkaaseen käyttöön.  
 
Syvennetään yhteistyötaitoja. Otetaan huomioon ryhmän jäsenten mielipiteet ja tehdään niiden pohjalta 
päätöksiä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 
 
S2 
Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. 
 
Jatketaan sanaluokkien harjoittelua ja niiden taivuttamista. 
 
S3 
Hyödynnetään monimediaista ympäristöä oppimisessa. 
 
Vahvistetaan kykyä muokata omaa tekstiä saadun palautteen ja itsekritiikin perusteella. 
 
S4 
Tutustutaan murteisiin ja verrataan puhuttua ja kirjoitettua kieltä toisiinsa. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6   

  

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, 

ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista 

eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilan-

teissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se 

ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan koko-

naisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kir-

jallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoimin-

nan suunnitteluun ja toteutukseen.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa 

ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia 

tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään 

tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan selittämään, vertai-

lemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja nii-

den hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 

tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutki-

malla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä 

eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan 

yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opit-

tujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 

laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemus-

ten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoi-
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tusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tut-

kitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle tyypil-

lisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opi-

taan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalinto-

jen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhu-

tun kielen eroihin.  Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä 

lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- 

ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien 

tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.  Opitaan käyttämään omissa teks-

teissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, ku-

ten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedoste-

taan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan 

ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa 

teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, op-

pilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin 

nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kir-

jastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja si-

sältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kan-

nustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luetta-

vaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta 

ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ku-

vaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 opastaa oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia rakentavasti eri-
laisissa viestintäympäris-
töissä ja ilmaisemaan 
mielipiteensä  

S1 Puheviestintätilanteissa 
toimiminen 

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee 
mielipiteensä itselleen tutuissa viestin-
täympäristöissä. 

T2 ohjata oppilasta huo-
maamaan omien kielel-
listen ja viestinnällisten 
valintojensa vaikutuksia 
ja huomioimaan toisten 
tarpeita ryhmäviestintä-
tilanteissa   

S1 Toiminta vuorovaiku-
tustilanteissa 

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien 
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa 
muunnella viestintätapaansa tilanteen 
mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkö-
kulmat huomioon.  

T3 ohjata oppilasta käyt-
tämään luovuuttaan ja il-
maisemaan itseään mo-
nipuolisesti erilaisissa 

S1 Ilmaisukeinojen käyttö Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun 
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa 
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää ly-
hyen valmistellun puheenvuoron tai esi-
tyksen sekä osallistuu draamatoimintaan. 
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viestintä- ja esitystilan-
teissa, myös draaman 
avulla 

T4 kannustaa oppilasta 
kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua 
ja kykyä toimia erilai-
sissa, myös monimediai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen 
 

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta 
toiminnastaan ja antaa palautetta muille. 

Tekstien tulkitseminen    

T5 ohjata oppilasta suju-
voittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tekstin 
ymmärtämisen strategi-
oita sekä tarkkailemaan 
ja arvioimaan omaa luke-
mistaan 

S2 Tekstinymmärtämisen 
perusstrategioiden hal-
linta  

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia 
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen 
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja 
arvioida omaa lukemistaan. 
 

T6 opastaa oppilasta ke-
hittämään monimuotois-
ten tekstien erittelyn, ar-
vioinnin ja tulkitsemisen 
taitoja ja laajentamaan 
sana- ja käsitevaranto-
aan sekä edistämään 
ajattelutaitojaan 

S2 Tekstien erittely ja tul-
kinta 

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, ku-
vaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten 
kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja 
tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyt-
tää tekstien tulkintataitoja oman ajatte-
lunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa ke-
hittämiseen.  

T7 ohjata oppilasta tie-
donhankintaan, moni-
puolisten tiedonlähtei-
den käyttöön ja tiedon 
luotettavuuden arvioin-
tiin 

S2  Tiedonhankintataidot ja 
lähdekriittisyys  

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan 
mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä ti-
lanteeseen sopivia strategioita ja osaa 
jossain määrin arvioida tietolähteiden 
luotettavuutta. 

T8 kannustaa oppilasta 
kehittämään kirjallisuu-
dentuntemusta ja kiin-
nostustaan lapsille ja 
nuorille tarkoitettua kir-
jallisuutta, media- ja 
muita tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin lukukoke-
muksiin ja elämyksiin, 
tiedonhalun tyydyttämi-
seen sekä lukukokemus-
ten jakamiseen, myös 
monimediaisissa ympä-
ristöissä 

S2 Lapsille ja nuorille tar-
koitetun kirjallisuuden 
ja tekstien tuntemus ja 
lukukokemusten jaka-
minen 

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- 
ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuk-
siaan, myös monimediaisessa ympäris-
tössä. 

Tekstien tuottaminen    

T9 rohkaista oppilasta il-
maisemaan kokemuksi-
aan, ajatuksiaan ja mieli-

S3 Kokemusten ja ajatus-
ten ilmaiseminen  

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuk-
siaan monimuotoisten tekstien avulla. 
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piteitään ja vahvista-
maan myönteistä kuvaa 
itsestään tekstien tuotta-
jana  

T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja harjoitte-
lemaan kertovien, kuvaa-
vien, ohjaavien ja yksin-
kertaisten kantaa otta-
vien tekstien tuotta-
mista, myös monimediai-
sissa ympäristöissä 

S3 Oman ajattelun kielen-
täminen ja eri tekstila-
jien käyttö  

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaottavalle tekstille 
tyypillistä kieltä. 
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa 
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota 
sananvalintoihin.  

T11 ohjata oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kirjoitetun 
kielen ja tekstien raken-
teiden ja oikeinkirjoituk-
sen hallintaa   

S3 Kirjoitustaito ja kirjoite-
tun kielen hallinta  

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi 
käsin ja on omaksunut tarvittavia näp-
päintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun 
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituk-
sen perusasioita ja käyttää niitä oman 
tekstinsä tuottamisessa.  

T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja 
ja taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota mahdol-
lisuuksia tekstien tuotta-
miseen yhdessä, raken-
tavan palautteen antami-
seen ja saamiseen, oh-
jata ottamaan huomioon 
tekstin vastaanottaja 
sekä toimimaan eetti-
sesti verkossa yksityi-
syyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 Tekstien rakentaminen 
ja eettinen viestintä 

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien 
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida 
omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vai-
heittain yksin ja muiden kanssa sekä an-
taa ja vastaanottaa palautetta. 
Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin lop-
puun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaa-
maansa tekstiä omanaan ja tietää ver-
kossa toimimisen eettiset periaatteet.  

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T13 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kielitietoisuut-
taan, innostaa häntä tut-
kimaan ja tarkkailemaan 
kieltä ja sen eri variant-
teja ja harjaannuttaa 
käyttämään käsitteitä, 
joiden avulla kielestä ja 
sen rakenteista puhu-
taan ja auttaa ymmärtä-
mään kielellisten valinto-
jen vaikutuksia 

S4 Kielen tarkastelun ke-
hittyminen ja kielikäsit-
teiden hallinta 

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla 
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää op-
pimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoit-
taessaan niistä. 
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T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan tekstivali-
koimaansa ja lukemaan 
lapsille ja nuorille suun-
nattua kirjallisuutta sekä 
rohkaista lukuharrastuk-
seen ja lukuelämysten ja-
kamiseen ja kirjaston ak-
tiiviseen käyttöön  

S4 Kirjallisuuden tuntemus Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille 
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa ko-
kemuksiaan lukemistaan kirjoista.  
 

T15 tukea oppilasta kie-
lellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentami-
sessa ja ohjata arvosta-
maan eri kulttuureja ja 
kieliä sekä luoda oppi-
laalle mahdollisuuksia 
media- ja kulttuuritarjon-
taan tutustumiseen sekä 
oman kulttuurin tuotta-
miseen 

S4 Kielitietoisuuden ja kult-
tuurin tuntemuksen ke-
hittyminen 

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yh-
täläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuu-
rien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään 
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjon-
nasta.  Oppilas osallistuu omien esitysten 
suunnitteluun ja esittämiseen. 

RUOTSIN KIELI JA KIRJALLISUUS (SVENSKA OCH LITTERATUR) 

 

Läroämnets uppdrag samt målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt 

bedömning av lärandet, som är inskrivna under rubriken Modersmål och litteratur, gäller för alla lärokurser 

inom läroämnet modersmål och litteratur, alltså även för lärokursen svenska och litteratur. 

Lärokursens särskilda uppdrag 

Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och lärokursen i svenska och litteratur undervisas i 

samma omfattning och med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock med vissa 

mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande uppdrag 

i de svenska skolorna i Finland är även viktigt att betona. Elevernas skolspråk och språkmedvetenhet ska 

kontinuerligt stödjas, parallellt med att flerspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas varierande 

språkbakgrund ska uppmärksammas och beaktas i undervisningen i modersmål och litteratur och även i alla 

övriga läroämnen.  

I årskurserna 3–6 är det specifika uppdraget för undervisningen i svenska och litteratur att befästa elevens 

kommunikativa färdigheter, förmåga att lär sig, läsintresse och en flytande läs- och skrivfärdighet. I funktion-

ella sammanhang, då eleverna tolkar och producerar texter, övar de sig även i att laborera med språkliga 

strukturer och litteratur ur olika perspektiv. Eleverna läser allt längre texter och hela verk och delar med sig 

av sina läserfarenheter. 

 
Mål för undervisningen i lärokursen svenska och litteratur i årskurs 3–6 
 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som 

anknyter till 

målen 

Kompetens som 

målet anknyter 

till 

Att kommunicera    

M1 handleda eleven i förmågan att uttrycka sin åsikt och delta 

konstruktivt i olika kommunikationssituationer  

I1 K1, K2, K7 
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M2 stödja eleven att i sin kommunikation ta hänsyn till motta-

garens behov och de egna språkvalens betydelse vid kommunikat-

ion i grupp 

I1 K1, K2, K3, K7 

M3 uppmuntra eleven att använda sin kreativitet och uttrycka sig 

mångsidigt i olika kommunikationssituationer, även genom drama 

I1 K1, K2, K4, K7 

M4 sporra eleven att stärka sitt självförtroende som kommunika-

tör och viljan och sin förmåga att delta i olika typer av kommuni-

kationssituationer, även multimediala  

I1 K1, K2, K3, K4 

Att tolka texter    

M5 stödja eleven i att vidareutveckla sin grundläggande läsfärdig-

het till ett flytande läsande, utveckla strategier för läsförståelse 

samt stödja eleven i att observera och utvärdera sitt eget läsande  

I2 K1, K4, K5 

M6 stödja eleven i att utveckla elevens färdighet att analysera, 

tolka och utvärdera texter av flera olika slag, bredda elevens ord- 

och begreppsförråd samt stödja tänkandet 

I2 K1, K2, K4, K5 

M7 handleda eleven att söka information, använda många olika 

slag av informationskällor och bedöma informationens tillförlitlig-

het 

I2 K1, K4, K5 

M8 stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla 

sitt intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter 

samt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela 

med sig av bland annat i multimediala miljöer 

I2 K1, K4, K5 

Att producera texter    

M9 uppmuntra eleven att uttrycka upplevelser, tankar och åsikter 

och stärka elevens positiva bild av sig själv som textproducent 

I3 K1, K2, K4, K7 

 

M10 uppmuntra och handleda eleven i att återge och redogöra 

för sina tankar och att öva sig att producera berättande, beskri-

vande, instruerande och enkla argumenterande texter, även i 

multimediala lärmiljöer 

I3 K1, K4, K5, K7 

M11 stödja eleven att vidareutveckla sin förmåga att skriva fly-

tande för hand och digitalt och stärka färdigheterna i rättstavning 

och de grundläggande strukturerna i skriftspråket 

I3 K1, K4, K5 

M12 sporra eleven att lära sig textproduktionsprocesser och för-

måga att utvärdera sina egna texter, erbjuda möjligheter att ta 

emot och ge konstruktiv respons samt lära eleven att ta hänsyn 

till textmottagaren och att tillämpa etiska regler, sekretess och 

normer för upphovsrätt på internet 

I3 K2, K4, K5, K6 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M13 stödja eleven i att utveckla språklig medvetenhet, väcka ele-

vens intresse för att undersöka språket och dess olika varianter 

samt ge eleven möjligheter att använda begrepp som beskriver 

språket och språkliga strukturer 

I4 K1, K2, K4  

M14 sporra eleven att vidga sin textvärld och läsa litteratur som 

är riktad till barn och unga och uppmuntra eleven att läsa och re-

flektera kring sina läsupplevelser samt att aktivt använda sig av 

bibliotek 

I4  K2, K4, K5, K7 
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M15 stärka elevens språkliga och kulturella identitet(er), hand-

leda eleven att lära känna och värdesätta olika kulturer och språk, 

väcka elevens intresse för de nordiska grannspråken och erbjuda 

eleven möjlighet att bekanta sig med ett mångsidigt medie- och 

kulturutbud och att själv medverka i kulturproduktioner 

I4 K2, K4, K6, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 3 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven övar sig att beskriva ett händelseförlopp sammanhängande. 
 
I2 
Elever övar sig att läsa flytande olika slag av texter.  
 
Eleven kan tolka en text. Eleven kan känna igen typiska drag i berättande och beskrivande texter. 
 
Eleven kan dela med sig av sina läsupplevelser på olika sätt. 
 
I3 
Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till planering, utkast, skrivande, respons, 
bearbetning, finslipning och publicering. De övar sig i grundläggande rättskrivning och undersöker valet 
av ordval, uttryck och ordföljd i relation till textens betydelse. 
I4 
 
Eleven kan diskutera och reflektera över teman och frågor som litteraturläsningen väcker. 
 
Eleven känner till finländska och svenska barnboksförfattare. 
 
Eleven kan reflektera över sin egna språkliga och kulturella identitet. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 4 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven känner till skillnaden mellan skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt.  
 
Eleven kan dela sina ideér och tankar i grupp och kan hålla en kort förberedd presentation. 
 
 
I2 
Eleven övar sig att läsa olika slag av texter flytande. 
 
Eleven känner till skillnaden mellan skriftspråkliga och talspråkliga uttryckssätt.  
 
Eleven tolkar texter. Eleven kan identifiera typiska drag i beskrivande och berättande texter. 
 
Eleven kan dela med sig av sina läsupplevelser muntligt, skriftligt och digitalt/multimodalt. 
 
I3 
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Eleven kan uttrycka tankar och erfarenheter skriftligt. Eleven kan reflektera över sitt skrivande. 
 
Eleven känner till olika typer av texter. Eleven kan använda rubrik och styckeindelning i berättande och 
beskrivande texter. 
 
Eleven kan använda grundläggande rättskrivningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil. Eleven kan 
producera texter digitalt. 
 
Eleven känner till nätetiketten. Eleven är bekant med textproduceringsprocesser. 
 
I4 
Eleven känner till finländska och nordiska författare. Eleven kan reflektera över sin egen språkliga och 
kulturella identitet. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 5 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 

I1 
Eleven kan ge uttryck för sina ideér och tankar i grupp, kan hålla en kort förberedd presentation eller ett 
diskussionsinlägg och deltar i dramaverksamhet. 
 
Eleven bekantar sig med mötesteknik.  
 
I2 
Eleven läser olika slag av texter flytande och använder sig av grundläggande lässtrategier. 
 
Eleven kan sammanfatta, bearbeta samt återge centralt innehåll i olika texter. 
 
Eleven använder olika medier och textmiljöer vid informationssökning. Eleven kan i någon mån bedöma 
källors tillförlitlighet utifrån sin egen kunskapsnivå. 
 
Eleven känner till barn- och ungdomslitteratur, medietexter och andra texter. Eleven kan dela med sig av 
sina läserfarenheter även i multimediala miljöer. 
 
I3 
Eleven kan producera olika typer av texter med en god struktur. Eleven behärskar styckeindelning och 
rubriksättning och kan reflektera över sina ordval. 
 
Eleven skall skriva flytande och läsligt för hand och har den digitala kompetens som skolarbetet kräver. 
Eleven kan skriva korrekta meningar. Eleven känner grundlägggande rättstavning. 
 
Eleven kan producera texter stegvis både individuellt och tillsammans med andra samt kan ge och ta 
emot respons. Eleven känner till priciperna om hur man rör sig säkert på internet. Eleven kan ange källor. 
 
I4 
Eleven har kunskap om sin egen och andra kulturer t.ex. Europa. Eleven kan reflektera över sin egen 
språkliga och kulturella identitet. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmål i årskurs 6 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M15 I1-I4 K1-K7 
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I1 
Eleven kan använda sig av sin röst och kan rikta sitt budskap och ta kontakt i olika kommunikationssitu-
ationer samt modifiera sin kommunikation efter behov och ta andra i betraktande. 
 
Eleven kan ge uttryck för sina ideér och tankar i grupp, kan hålla en kort förberedd presentation eller ett 
diskussionsinlägg. 
 
I2 
Eleven läser många olika slag av texter flytande, använder sig av grundläggande lässtrategier samt iakttar 
och utvärderar sin egen läsfärdighet. 
 
Eleven känner igen vissa typiska språkliga och textuella drag i berättande, beskrivande, instrurerande och 
enkla argumenterande texter. Eleven kan använda textanalys för att utveckla sitt ord- och begreppsför-
råd. 
 
Eleven använder olika medier och textmiljöer vid informationssökning och kan i någon mån bedöma käl-
lors tillförlitlighet. 
 
Eleven känner till barn- och ungdomslitteratur, medietexter och andra texter och kan dela med sig av 
sina läserfarenheter, även i multimediala miljöer. 
 
I3 
Eleven kan med hjälp av handledning använda sig av det språk som är typiskt för berättande, beskrivande 
och enkla argumenterande texter.  
 
Eleven skriver flytande och läsligt för hand och har den digitala kompetens som skolarbetet kräver.  
 
Eleven känner till och kan beskriva grundläggande textproduktionsprocesser, kan utvärdera sina egna 
texter, producera texter stegvis både individuellt och tillsammans med andra och 
 
Eleven kan ange sina källor samt känner till normerna för upphovsrätt på nätet. 
 
I4 
Eleven har kunskap om sin egen och andras kultur och kan beskriva och reflektera över likheter och skill-
nader mellan olika språk och kulturer. Eleven medverkar i och planerar egna framträdanden. 
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Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska och litteratur i årskurs 3–6 
 

I1 Att kommunicera: I årskurs 3–6 övar sig eleverna i att i olika kommunikationssituationer dela med sig av 

sina tankar, erfarenheter och åsikter och övar sig att ta och ge konstruktiv respons som kommunikatörer i 

olika kommunikationsmiljöer. Eleverna observerar sitt eget sätt att kommunicera och tränar sig till exempel 

i att visa respekt, kommunicera målinriktat, uttrycka sina egna åsikter och motivera dessa samtidigt som de 

lyssnar till andra. De övar sig i att fungera i olika slag av kommunikations- och rollsituationer och att använda 

sig av retoriska verktyg och drama som kommunikationsverktyg då man behandlar litteratur och aktuella 

teman. Eleverna får möjlighet att medverka i kulturproduktioner i skolan och i planeringen av dessa. 

I2 Att tolka texter: Eleverna lär sig tillämpa lässtrategier och kognitiva strategier (tankestrategier) som är 

lämpliga för olika situationer. De övar sig att läsa flytande olika slag av texter, såsom skönlitteratur, faktatex-

ter och medietexter som kombinerar ord och bild. De observerar och utvärderar sin egen läsfärdighet. Ele-

verna fördjupar sin textanalytiska förmåga genom att laborera med och jämföra många olika slag av texter. 

De övar sig att förklara, jämföra och reflektera över ord, synonymer, metaforer, ordspråk och talesätt och 

olika begrepp. Eleverna lär sig identifiera de typiska språkliga och textuella dragen i berättande, beskrivande, 

instruerande och argumenterande texter.  

Eleverna tolkar och laborerar med texter genom att använda sig av sin kunskap om språkliga strukturer och 

klassificerar ord enligt form och innehåll (ordklasser).   

Tillsammans läser de och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som de själva är med och väljer. De övar sig 

att använda även nya begrepp såsom berättare, motiv och tematik när de tolkar skönlitteratur. Eleverna får 

handledning i att förklara, jämföra och reflektera över innebörden i ord och begrepp. De utvärderar sin egen 

läsförståelse och vidgar sina kunskaper genom de texter de läser. De söker information i olika källor och 

skaffar sig nya kunskaper genom att läsa. De använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster och övar 

sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet.   

I3 Att producera texter: Eleverna producerar både fiktiva texter och faktatexter multimodalt, utgående från 

egna upplevelser, tankar och iakttagelser och från andras texter. De reflekterar över skrivandets idé och hur 

texters syften syns i de språkliga val man gör. Eleverna skriver textade bokstäver för hand och övar sig att 

skriva obehindrat digitalt.  Eleverna undersöker språkliga drag och textuppbyggnad i olika texter och lär sig 

att använda rubriker, textstrukturer och styckeindelning i berättande, beskrivande, instruerande och argu-

menterande texter som de själva producerar. Medvetenheten om språkets uppbyggnad utvecklas genom 

övningar i språkanalys av de texter eleverna själva skriver. 

Tillsammans undersöker de språkstrukturer och meningsbyggnad: stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, 

böjningsformer, huvudsatser och bisatser. Språkliga element i svenska språket jämförs med andra språk som 

är bekanta för eleverna. 

Eleverna övar sig att producera texter steg för steg från idé till planering, utkast, skrivande, respons, bear-

betning, finslipning och publicering.  De övar sig i grundläggande rättskrivning och undersöker valet av ordval, 

uttryck och ordföljd i relation till textens betydelse. De lär sig skilja mellan skriftspråkliga och talspråkliga 

uttryckssätt och att känna igen huvudsats och bisats och de centrala satsdelarna (subjekt och predikat) i en 

sats och att använda denna kunskap då de producerar texter.  

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Inom detta delområde arbetar eleverna med det talade och skrivna 

språket och dess strukturer, med kulturell mångfald samt med litteratur och kultur. De undersöker språkets 

variation enligt situation och textinnehåll och funderar över olika betydelser i ord, texter och talesätt. De 
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undersöker relationer mellan texter i multimodala sammanhang. Därtill bekantar sig eleverna med övriga 

språk och kulturer i Finland och med de nordiska grannspråken och nordisk kultur. De möter moderna kul-

turformer som berör barnens värld. Det lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater 

och museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika mediekulturella uttryck och diskuterar 

mediernas roll i sin vardag. De medverkar i skolans kulturevenemang och i planeringen av dessa.  Eleverna 

uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och 

skriva på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, svensk, nordisk och annan inter-

nationell barn- och ungdomslitteratur inom olika genrer och de diskuterar och bearbetar teman och frågor 

som litteraturläsningen väcker. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i lärokursen svenska och litteratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömning  
i läroämnet  

Kunskapskrav för goda kun-
skaper/vitsordet åtta  

Att kommunicera    

M1 handleda eleven i för-
mågan att uttrycka sin åsikt 
och delta konstruktivt i olika 
kommunikations-situationer 

I1 Förmåga att kommunicera 
i olika kommunikations-
miljöer 

Eleven kan uttrycka sina tankar 
och åsikter i välbekanta kom-
munikationssituationer. 

M2 stödja eleven att i sin 
kommunikation ta hänsyn till 
mottagarens behov och de 
egna språkvalens betydelse 
vid kommunikation i grupp 

I1 Förmåga att beakta andra 
i en kommunikations-situ-
ation 

Eleven kan använda sig av sin 
röst och kan rikta sitt budskap 
och ta kontakt i olika kommuni-
kationssituationer samt modifi-
era sin kommunikation efter 
behov och ta andra i betrak-
tande. 

M3 uppmuntra eleven att an-
vända sin kreativitet och ut-
trycka sig mångsidigt i olika 
kommunikationssituationer, 
även genom drama 

I1 Förmåga att använda 
mångsidiga retoriska ut-
trycksmedel 

Eleven kan ge uttryck för sina 
idéer och tankar i grupp, kan 
hålla en kort förberedd presen-
tation eller ett diskussionsin-
lägg och deltar i dramaverk-
samhet. 

M4 sporra eleven att stärka 
sitt självförtroende som kom-
munikatör och viljan och för-
mågan att delta i olika typer 
av kommunikations-situat-
ioner, även multimediala  

I1 Hur eleven utvecklat sina 
kommunikations-färdig-
heter 
 

Eleven kan ta emot och ge re-
spons på sin egen och andras 
kommunikation. 
 

Att tolka texter    

M5 stödja eleven i att vidare-
utveckla sin grundläggande 
läsfärdighet till ett flytande 
läsande, utveckla strategier 
för läsförståelse samt stödja 
eleven i att observera och ut-
värdera sitt eget läsande 

I2 Förmåga att använda 
grundläggande strategier 
för läsförståelse 

Eleven läser många olika slag 
av texter flytande, använder sig 
av grundläggande lässtrategier 
samt iakttar och utvärderar sin 
egen läsfärdighet 
 

M6 stödja eleven i att ut-
veckla elevens färdighet att 
analysera, tolka och utvär-
dera texter av flera olika slag, 

 I2 Läsförståelse och tex-
tanalytisk förmåga 

Eleven känner igen vissa ty-
piska språkliga och textuella 
drag i berättande, beskrivande, 
instruerande och enkla argu-
menterande texter. Eleven kan 
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bredda elevens ord- och be-
greppsförråd samt stödja 
tänkandet 

använda textanalys för att ut-
veckla sitt ord- och begrepps-
förråd. 

M7 handleda eleven i att 
söka information, använda 
många olika slag av informat-
ionskällor och bedöma in-
formationens tillförlitlighet 

I2 Färdighet i informations-
sökning och källkritik 
 
 

Eleven använder olika medier 
och textmiljöer samt lämpliga 
strategier vid informationssök-
ning och kan i någon mån be-
döma källors tillförlitlighet. 

M8 stödja eleven i att öka sin 
litteraturkunskap och att ut-
veckla sitt intresse för barn- 
och ungdomslitteratur och 
medietexter samt ge möjlig-
het till positiva läsupplevel-
ser som eleven kan dela med 
sig av bland annat i multime-
diala miljöer 

I2 Kunskap om litteratur och 
texter för barn och unga 
och förmåga att dela med 
sig av sina läsupplevelser 

Eleven känner i någon mån till 
barn- och ungdomslitteratur, 
medietexter och andra texter 
och kan dela med sig av sina lä-
serfarenheter, även i multime-
diala miljöer. 

Att producera texter    

M9 uppmuntra eleven att ut-
trycka upplevelser, tankar 
och åsikter och stärka ele-
vens positiva bild av sig själv 
som textproducent 

I3 Förmåga att uttrycka tan-
kar och erfarenheter 

Eleven uttrycker sina erfaren-
heter och tankar med hjälp av 
texter. 
 

M10 uppmuntra och hand-
leda eleven i att återge och 
redogöra för sina tankar och 
att öva sig att producera be-
rättande, beskrivande, in-
struerande och enkla argu-
menterande texter, även i 
multimediala lärmiljöer 

I3 Förmåga att verbalisera 
sina tankar och använda 
olika textgenrer 

Eleven kan med hjälp av hand-
ledning använda sig av det 
språk som är typiskt för berät-
tande, beskrivande och enkla 
argumenterande texter. 
Eleven behärskar styckeindel-
ning och rubriksättning och kan 
reflektera över sina ordval. 

M11 stödja eleven att vidare-
utveckla sin förmåga att 
skriva flytande för hand och 
digitalt och stärka färdighet-
erna i rättstavning och de 
grundläggande strukturerna i 
skriftspråket 

I3 Skrivfärdighet och grund-
läggande kunskap om me-
nings- och satsbyggnad 
 
 
 
 
 

Eleven skriver flytande och läs-
ligt för hand och har den digi-
tala kompetens som skolarbe-
tet kräver, känner till normerna 
för grundläggande rättstavning 
och skriftspråkets strukturer 
och kan använda dem vid text-
produktion. 

M12 sporra eleven att lära 
sig textproduktionsprocesser 
och förmåga att utvärdera 
sina egna texter, erbjuda 
möjligheter att ta emot och 
ge konstruktiv respons, lära 
eleven att ta hänsyn till text-
mottagaren och att tillämpa 
etiska regler, sekretess och 
normer för upphovsrätt på 
internet 

I3 Förmåga att strukturera 
texter och kommunicera 
på ett etiskt lämpligt sätt  

Eleven känner till och kan besk-
riva grundläggande textpro-
duktionsprocesser, kan utvär-
dera sina egna texter, produ-
cera texter stegvis både indivi-
duellt och tillsammans med 
andra och kan ge och ta emot 
respons. Eleven kan ange sina 
källor samt känner till nor-
merna för upphovsrätt på nä-
tet.  

Att förstå språk, litteratur 
och kultur 
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M13 stödja eleven i att ut-
veckla språklig medvetenhet, 
väcka elevens intresse för att 
undersöka språket och dess 
olika varianter samt ge ele-
ven möjligheter att använda 
begrepp som beskriver språ-
ket och språkliga strukturer 

I4 Förmåga att göra en språ-
kanalys och behärska 
språkliga begrepp 

Eleven kan göra iakttagelser 
om språkliga drag i texter och 
använder sig av språkanalytiska 
begrepp vid muntlig och skrift-
lig textanalys. 

M14 sporra eleven att vidga 
sin textvärld och läsa littera-
tur som är riktad till barn och 
unga och uppmuntra eleven 
att läsa och reflektera kring 
sina läsupplevelser samt att 
aktivt använda sig av biblio-
tek 

I4 Litteraturkunskap 
 
 

Eleven läser de barn- och ung-
domsböcker man har kommit 
överens om och diskuterar och 
delar med sig av sina läsupple-
velser.   

M15 stärka elevens språkliga 
och kulturella identitet(er), 
handleda eleven att lära 
känna och värdesätta olika 
kulturer och språk, väcka ele-
vens intresse för de nordiska 
grannspråken och erbjuda 
eleven möjlighet att bekanta 
sig med ett mångsidigt me-
die- och kulturutbud och att 
själv medverka i kulturpro-
duktioner 

I4 Kunskap om kultur och 
förmåga att reflektera 
över språklig och kulturell 
identitet 

Eleven har kunskap om sin 
egen och andras språk och kul-
tur och kan beskriva och reflek-
tera över likheter och skillnader 
mellan olika språk och kulturer. 
Eleven medverkar i och plane-
rar egna framträdanden. 
 

SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Saamen kielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhuttujen saamen kielten säily-

mistä elävänä ja vahvistaa niiden asemaa muiden kielten rinnalla. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää 

kielellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän. Opetus vastaa yhteistyössä kotien, saamenkielisen yhteisön ja 

muiden oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan 

kielellistä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden 

ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle 

että muille alkuperäiskansoille. Opetus ohjaa ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Saamen kieltä ja kirjallisuutta voidaan opettaa jollakin Suomessa puhutuista saamen kielistä: inarin-, koltan- 

tai pohjoissaamen kielellä. Kieli on sekä opetuksen kohde että väline. Opetus perustuu yhteisölliseen näke-

mykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus syntyvät, kun oppilas oppii käyttämään kieltä yhteisön ta-

voin. Eri saamen kielet huomioidaan erityisesti saamelaiskulttuurien alueelliseen variaatioon tutustumisen 

yhteydessä. Kielellisten taitojen kehittyessä oppilaat saavat valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioi-

hin ja päätöksentekoon. 
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Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien ja sanaston avulla. Saamen kielen 

ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehittää ja syventää kielitietoisuutta ja kielellisen havain-

noinnin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä identiteettiä. Saamen kieli ja kirjallisuus  

-oppimäärässä kulttuurisisällöistä keskeisiä ovat sanataiteen, teatteritaiteen ja draaman sekä median lisäksi 

kertomusperinne, saamelainen lyriikka (livđe, leu’dd, luohti), kieliyhteisön tavat, perinteet, taide, saamelai-

nen elämäntapa ja historia. 

 

Vuosiluokilla 3–6 saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti 

omalla äidinkielellään erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaiden kielitaitoa ke-

hitetään sanastoa ja käsitteistöä monipuolistamalla, ohjaamalla oppilaita tarkastelemaan kielen keskeisimpiä 

ominaispiirteitä, vahvistamalla tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä tarjoamalla ikäkaudelle sopivaa 

kirjallisuutta ja työskentelytapoja monimediaisissa oppimisympäristöissä. Äidinkielen taitojen kehittämisessä 

ja oppimistaitojen monipuolistamisessa käytetään muun muassa oppiainerajojen ylittävää eheyttävää ope-

tusta. Opetus kehittää oppilaiden taitoa arvioida omaa oppimistaan. 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin liit-

tyvät sisältöalu-

eet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista ja ohjata oppilasta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja eettisten kysymysten pohdin-

taan 

S1 L1, L2, L7 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan taitoa toimia rakentavasti erilai-

sissa viestintätilanteissa sanallisesti ja ei-sanallisesti sekä ohjata op-

pilasta huomioimaan viestinnässään vastaanottajan tarpeita ja 

omien kielellisten valintojen vaikutusta 

S1 L2, L6, L3 

T3 tukea oppilaan myönteisen viestijäkuvan rakentumista sekä oh-

jata oppilasta tunnistamaan tilaisuudet käyttää saamen kielen taito-

aan 

S1 L2, L6 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta lukutaidon sujuvoittamiseen ja käyttämään teks-

tin ymmärtämisen strategioita sekä havainnoimaan ja arvioimaan 

omaa lukemistaan 

S2 L1, L4 

T5 ohjata oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoa sekä teks-

tin käsitteiden ymmärtämistä 

S2 L1, L2, L4 

T6 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähtei-

den käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin sekä kiinnittämään 

huomiota saamenkielisten alkuperäistekstien kulttuurisidonnaisiin 

ominaispiirteisiin 

S2 L1, L2, L4, L6 

Tekstien tuottaminen   

T7 kannustaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan 

kertovien, kuvaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 

tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä 

S3 L1, L4 
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T8 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsinkirjoittamisen ja näppäin-

taitojen sujuvuutta ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien ra-

kenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa 

S3 L1, L4 

T9 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja 

ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia rakentavan 

palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon 

tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityi-

syyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 L1, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa 

häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja, ohjata 

tunnistamaan tilaisuudet käyttää saamen kieltä ja ymmärtämään 

kielellisten valintojen vaikutuksia 

S4 L1, L2 

T11 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentami-

sessa ja oman perinteen arvostamisessa sekä saamen kielen/kielten 

merkityksen ymmärtämisessä itselleen ja yhteisölleen 

S4 L2, L4 

T12 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja innos-

taa lukemaan ja arvostamaan saamenkielistä lasten- ja nuortenkirjal-

lisuutta sekä ohjata media- ja kulttuuritarjonnan pariin ja tarjota ti-

laisuuksia kulttuurin tuottamiseen 

S4 L2, L7, L1 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T13 innostaa oppilasta kehittämään ja monipuolistamaan eri oppiai-

neissa tarvittavaa ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvää kieltä sekä 

hyödyntämään taitoaan kaikessa oppimisessa 

S5 L1, L2, L7 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, 

ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista 

eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilan-

teissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, käyttää omaa ääntään, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipi-

teensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan positiivisen ja kohteliaan ilmaisun keinoja. Har-

joitellaan kuuntelemisen, ideoinnin, päätöksenteon, ongelmanratkaisun sekä projektityöskentelyn taitoja 

sekä spontaania ja harjoiteltua puheviestintää tutulle yleisölle. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa vies-

tintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten 

ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman 

luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoitellaan toimimista erilai-

sissa saamenkielisissä viestintäympäristöissä. 
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S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien sekä ku-

vaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien lukutaitoa, tekstin ymmärtämisen ja lukemisen strategioita ja tulkin-

nan taitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja 

vertailemalla monimuotoisia tekstejä sekä harjoittelemalla käsitteiden, kuten aiheen ja teeman, ymmärtä-

mistä ja käyttämistä. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kie-

likuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaa-

vien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien, kuten mielipidetekstien ja mainosten, kielellisiä 

ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan tekstejä tutkimalla oppilaiden tietoja kielen piirteistä. Luokitellaan sa-

noja merkityksen ja muodon perusteella. Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan 

verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Tutkitaan tekstien yhteydessä kielen kuvallisuutta sekä pu-

hutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja sanatasolla. Tutustutaan selostamisen, vertailun ja mielipiteen esittä-

misen keinoihin. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittuja lapsille ja nuorille suunnattuja tekstejä ja 

kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä 

kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan 

arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 

  

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan monimuotoisia fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, ha-

vaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta sujuvoittaen käsinkirjoittamista ja näp-

päintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan kertomista, kuvaamista sekä ohjaavaa ja kantaa ottavaa ilmaisua. Har-

joitellaan otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa oman tekstin tuottamisessa. Harjoitellaan tekstin elävöittä-

misen ja muuntelun keinoja sekä sanavalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityk-

siin. Tarkastellaan kirjoitetun ja puhutun kielen eroja Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja sekä 

tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden perustyypit sekä lauseke ja lauseen pääjäsenet, ja 

käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään oikeinkirjoituksen perusasioita 

omassa tekstissä Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita: ideointia, suunnittelua, jäsentämistä, muokkaa-

mista, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Harjoitellaan 

opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamista, kuten tiivistämistä ja muistiinpanojen tekoa sekä lähteiden 

käyttöä ja merkintää tekstissä.  Tarjotaan monipuolisesti tilaisuuksia kertoa, selostaa ja kuvata tapahtumia ja 

ilmiöitä sekä esittää omia näkemyksiään puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla myös monimediaisissa 

ympäristöissä. Opitaan toimimaan verkkoympäristöissä eettisesti oikein yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijän-

oikeuksia noudattaen. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan 

ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä (intertekstuaali-

suus) monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan saamelaisen kulttuurin lisäksi muihin kulttuureihin ja kieliin ja 

vertaillaan omaa saamen kieltä muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin: Saamen kielen piirteistä tutus-

tutaan teksteissä esiintyviin johdoksiin, luokitteluun lauseyhteyden ja merkityksen perusteella (sanaluokat) 

sekä pohditaan ja harjoitellaan sanojen taipumista. Havainnoidaan äänne- ja astevaihtelun esiintymistä. Tu-

tustutaan eri saamen kieliin ja niillä julkaistuun lasten- ja nuortenkirjallisuuteen sekä kansanperinteeseen ja 

sen nykytulkitsijoihin. Opitaan tuntemaan perinteistä saamelaista elämää ja elinkeinoja sekä vapaa-ajan viet-

totapoja. Opitaan ymmärtämään saamen kielen käytön vaikutuksia omaan elämään ja ympäristöön. Hyödyn-

netään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kulttuuritapahtumia, kirjastoa, 

elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja 

keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä myös yhteis-

työssä saamelaisyhteisön eri toimijoiden kanssa. Kannustetaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyt-

töön, etsitään itseä kiinnostavaa omakielistä luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen 
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harrastamista. Luetaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjalli-

suutta sekä pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 

tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri 

tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Vah-

vistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ku-

vaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten 

 

Opetuksen tavoite Si-
sältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 rohkaista ja ohjata oppi-

lasta vuorovaikutustaitojen 

kehittämiseen luomalla ti-

laisuuksia keskusteluun ja 

eettisten kysymysten poh-

dintaan 

S1 Vuorovaikutustilan-
teissa toimiminen 

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee 
mielipiteensä itselleen tutuissa vuoro-
vaikutustilanteissa.  

T2 innostaa oppilasta vah-
vistamaan taitoa toimia ra-
kentavasti erilaisissa vies-
tintätilanteissa sanallisesti 
ja ei-sanallisesti sekä ohjata 
oppilasta huomioimaan 
viestinnässään vastaanotta-
jan tarpeita ja omien kielel-
listen valintojen vaikutusta 

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen 

Oppilas ottaa vastaan palautetta 
omasta toiminnastaan vuorovaikutusti-
lanteissa ja antaa palautetta muille. 

T3 tukea oppilaan myöntei-
sen viestijäkuvan rakentu-
mista sekä ohjata oppilasta 
tunnistamaan tilaisuudet 
käyttää saamen kielen tai-
toaan 

S1 Oman viestinnän ha-
vainnointi ja saamen 
kielen taidon hyödyntä-
minen 

Oppilas havainnoi itseään kielenkäyttä-
jänä ja viestijänä ja asettaa ohjatusti it-
selleen tavoitteita hyödyntää saamen 
kielen taitoaan. 

Tekstien tulkitseminen    

T4 ohjata oppilasta lukutai-
don sujuvoittamiseen ja 
käyttämään tekstin ymmär-
tämisen strategioita sekä 
havainnoimaan ja arvioi-
maan omaa lukemistaan 

S2 Lukutaidon sujuvuus Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia  
tekstejä sekä havainnoi ja arvioi omaa 
lukemistaan. 
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T5 ohjata oppilasta laajen-
tamaan sana- ja käsiteva-
rantoa sekä tekstin käsittei-
den ymmärtämistä 

S2 Sana- ja käsitevarannon 
laajentuminen 

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja 
käsitevarannon ja käyttää tekstin käsit-
teiden ymmärtämistä ja tulkintaa edis-
täviä strategioita  

T6 ohjata oppilasta tiedon-
hankintaan, monipuolisten 
tiedonlähteiden käyttöön ja 
tiedon luotettavuuden arvi-
ointiin sekä kiinnittämään 
huomiota saamenkielisten 
alkuperäistekstien kulttuu-
risidonnaisiin ominaispiir-
teisiin 

S2 Tiedonhankinta- 
taidot ja lähdekriittisyys 

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan  
erilaisia tietolähteitä ja osaa  
jossain määrin arvioida tietolähteiden  
luotettavuutta.  
  

Tekstien tuottaminen    

T7 kannustaa oppilasta kie-
lentämään ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan kertovien, 
kuvaavien ja yksinkertais-
ten kantaa ottavien teks-
tien tuottamista, myös mo-
nimediaisissa ympäristöissä 

S3 Oman ajattelun kielen-
täminen ja eri tekstila-
jien käyttö 
 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaottavalle tekstille 
tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida 
tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiin-
nittää huomiota sanavalintoihin.  

T8 ohjata oppilasta edistä-
mään käsinkirjoittamisen ja 
näppäintaitojen sujuvoitu-
mista ja vahvistamaan kir-
joitetun kielen ja tekstien 
rakenteiden ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa 

S3 Kirjoitustaito ja kirjoite-
tun kielen hallinta 

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi 
käsin ja on omaksunut tarvittavia näp-
päintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun 
kielen rakenteita ja oikeinkirjoituksen 
perusasioita ja käyttää niitä oman teks-
tinsä tuottamisessa.  

T9 kannustaa oppilasta ke-
hittämään tekstin tuottami-
sen prosesseja ja taitoa ar-
vioida omia tekstejä, tar-
jota mahdollisuuksia raken-
tavan palautteen antami-
seen ja saamiseen, ohjata 
ottamaan huomioon teks-
tin vastaanottaja sekä toi-
mimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioittaen  

S3 Tekstien rakentaminen 
ja eettinen viestintä  

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien 
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvi-
oida omia tekstejään ja tuottaa teks-
tejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa. 
Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa pa-
lautetta, on tietoinen tekstin vastaan-
ottajan merkityksestä sekä osaa mer-
kitä lähteet tekstin loppuun ja tietää 
verkossa toimimisen eettiset periaat-
teet. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtäminen 
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T10 ohjata oppilasta vahvis-
tamaan kielitietoisuuttaan, 
innostaa häntä tutkimaan 
ja tarkkailemaan kieltä ja 
sen eri variantteja, ohjata 
tunnistamaan tilaisuudet 
käyttää saamen kieltä ja 
ymmärtämään kielellisten 
valintojen vaikutuksia 

S4 Kielen tarkastelun ke-
hittyminen ja kielikäsit-
teiden hallinta 

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä 
piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä 
puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.   

T11 tukea oppilasta kielelli-
sen ja kulttuurisen identi-
teetin rakentamisessa ja 
oman perinteen arvostami-
sessa sekä saamen kie-
len/kielten merkityksen 
ymmärtämisessä itselleen 
ja yhteisölleen 

S4 Kulttuurintuntemuksen 
kehittyminen 
 

Oppilas osaa kertoa saamelaisen elä-
män pääpiirteistä ja nimetä saamelai-
sen kulttuurin tavallisimpia ilmenemis-
muotoja.  

T12 kannustaa oppilasta 
laajentamaan tekstivalikoi-
maansa ja innostaa luke-
maan ja arvostamaan saa-
menkielistä lasten- ja nuor-
tenkirjallisuutta sekä ohjata 
media- ja kulttuuritarjon-
nan pariin ja tarjota tilai-
suuksia kulttuurin tuotta-
miseen  

S4 Saamenkielisen lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden 
sekä media- ja kulttuu-
ritarjonnan tuntemus 

Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille  
suunnatut kirjat ja tekstit, keskustelee 
ja jakaa kokemuksiaan lukemastaan. 
Oppilas osaa kertoa itseään kiinnosta-
vasta media- ja kulttuuritarjonnasta. 
  

Kielen käyttö kaiken oppi-
misen tukena 

   

T13 innostaa oppilasta ke-
hittämään ja monipuolista-
maan eri oppiaineissa tar-
vittavaa ja saamelaiseen 
kulttuuriin liittyvää kieltä 
sekä hyödyntämään taito-
aan kaikessa oppimisessa 

S5 Eri oppiaineiden kielen 
havainnointi    

Oppilas tunnistaa eri oppiaineiden ta-
poja käyttää kieltä ja pystyy hyödyntä-
mään kielitaitoaan oppimisessa. 

 

ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Romanikielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhutun romanikielen säilymistä elä-

vänä ja vahvistaa sen asemaa muiden kielten rinnalla. Oppimäärää voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden 

äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Opetus vastaa yhteistyössä kotien ja romanikielisen yhtei-

sön kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista 



257 
 

identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kie-

lellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kult-

tuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle että muille vähemmistöille. Opetus ohjaa 

ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Oppilaiden romanikielen osaamisen lähtötaso otetaan huomioon kielellisesti virikkeisen oppimisympäristön 

rakentamisessa ja opetusmenetelmien valinnassa. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yh-

teisön jäsenyys ja osallisuus muodostuvat, kun oppilas oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Kodin ja kou-

lun yhteistyö sekä monimediaiset oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen käyttöalueen laajentu-

miseen koulun ulkopuolelle.   

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien ja sanaston avulla. Romanikielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehittää ja syventää kielitietoisuutta ja kielellisen havainnoin-

nin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä identiteettiä. Romanikulttuuriin kuuluu vahva kerronta-, mu-

siikki- ja käsityöperinne, jota hyödynnetään opetuksessa. 

 

Vuosiluokilla 3–6 romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksessa pyritään erityisesti rohkaisemaan oppi-

lasta toimimaan aktiivisesti romanikielellä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppi-

laiden kielitaitoa kehitetään sanastoa ja käsitteistöä monipuolistamalla, ohjaamalla oppilaita tarkastelemaan 

kielen keskeisimpiä ominaispiirteitä, vahvistamalla tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä tarjoamalla 

ikäkaudelle sopivaa kirjallisuutta ja työskentelytapoja monimediaisissa oppimisympäristöissä. Opetus kehit-

tää oppilaan taitoa arvioida omaa oppimistaan. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaami-
nen, johon tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista ja ohjata oppilasta vuorovaikutustaitojen kehittä-
miseen luomalla tilaisuuksia keskusteluun, arvostamaan omaa 
ilmaisuaan sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta   

S1 L2, L7 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan taitoa toimia rakentavasti 
erilaisissa viestintätilanteissa sekä ohjata oppilasta huomioi-
maan viestinnässään vastaanottajan tarpeita 

S1 L2, L3, L7 

T3 tukea oppilaan myönteisen viestijäkuvan rakentumista 
sekä ohjata oppilasta tunnistamaan tilaisuudet käyttää roma-
nikielen taitoaan 

S1 L2, L7 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan, havainnoi-
maan lukemistaan ja tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, 
kehittämään kuullun ja luetun ymmärtämistä ja huomioimaan 
puhe- ja kirjakielen eroja 

S2 L1, L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan 
sekä tekstin käsitteiden ymmärtämistä 

S2 L1, L4 
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T6 opastaa oppilasta hankkimaan romanikielistä tietoa ja käyt-
tämään monipuolisia tiedonlähteitä sekä arvioimaan tiedon 
luotettavuutta 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T7 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinker-
taisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monime-
diaisissa ympäristöissä 

S3 L1, L4, L5 

T8 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäin-
taitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja 
tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa 

S3 L4, L5 

T9 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen pro-
sesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuk-
sia rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata 
ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan 
eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioit-
taen 

S3 L4, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan havainnoida kieltä 
ja käyttää kieleen liittyviä käsitteitä 

S4 L2, L7 

T11 tukea oppilasta oman kulttuurisen ja kielellisen identitee-
tin vahvistamisessa ja romanien kulttuuriperinteen ja historian 
tuntemisessa sekä romanikielen merkityksen ymmärtämisessä 
oppilaalle itselleen ja yhteisölleen 

S4 L1, L2 

T12 kannustaa oppilasta monimuotoisen kulttuuritarjonnan 
pariin ja tarjota tilaisuuksia kulttuurin tuottamiseen 

S4 L2, L7 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, 

ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista sekä rakentavan palautteen antamista ja saa-

mista. Harjoitellaan positiivisen ja kohteliaan ilmaisun keinoja. Harjoitellaan ideoinnin, päätöksenteon ja on-

gelmanratkaisun sekä projektityöskentelyn taitoja. Harjoitellaan erilaisia viestintätapoja ja draaman toimin-

tamuotoja. Harjoitellaan toimimista erilaisissa romanikielisissä ja monikielisissä viestintäympäristöissä. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien, kuvaa 

ja tekstiä yhdistävien ja mediatekstien lukutaitoa. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään 

tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. Opitaan tunnistamaan kertovien, 
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kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien piirteitä. Tutkitaan puhutun ja kirjoitetun 

kielimuodon eroja sanatasolla. Tutustutaan selostamisen, vertailun ja mielipiteen esittämisen keinoihin. Har-

joitellaan muista teksteistä lainattujen tekstien tunnistamista. Etsitään tietoa eri lähteistä ja harjoitellaan ar-

vioimaan lähteiden luotettavuutta. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan monimuotoisia fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä sujuvoittaen käsinkir-

joittamista ja näppäintaitoja. Harjoitellaan kertomisen, selostamisen, kuvaamisen ja mielipiteen ilmaisun piir-

teitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa 

teksteissä. Harjoitellaan tekstin elävöittämisen ja muuntelun keinoja sekä sanavalintojen, sanontojen ja sa-

najärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Tarkastellaan kirjoitetun ja puhutun kielen eroja ilmaisutapojen 

tasolla. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja sekä tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulau-

seiden perustyypit. Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita omassa tekstissä.  Harjoitellaan tekstin tuot-

tamisen vaiheita: ideointia, suunnittelua, jäsentämistä, muokkaamista sekä palautteen antamista ja vastaan-

ottamista. Opitaan toimimaan verkkoympäristöissä eettisesti oikein yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoi-

keuksia noudattaen. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan 

ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä sekä puhutun ja kirjoitetun kielen eroja sanata-

solla. Tutustutaan romanikielen piirteisiin ja murre-eroihin. Keskustellaan romanikielen kansainvälisestä ase-

masta ja merkityksestä.   Etsitään romanikielillä julkaistua lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Opitaan tuntemaan 

romanien kerronta-, käsityö- ja musiikkiperinnettä. Suunnitellaan ja toteutetaan omia romanikielisiä esityk-

siä. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaa-

vaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten  

 

Opetuksen tavoite Si-
sältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

      

T1 rohkaista ja ohjata oppi-
lasta vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen luomalla ti-
laisuuksia keskusteluun, ar-
vostamaan omaa ilmaisu-
aan sekä antamaan ja vas-
taanottamaan palautetta      

S1 Vuorovaikutustilan-
teissa toimiminen 

Oppilas osaa esittää ajatuksiaan ja hyö-
dyntää kontaktinoton taitoja erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa sekä kykenee 
antamaan ja vastaanottamaan pa-
lautetta. 

T2 innostaa oppilasta vah-
vistamaan taitoa toimia ra-
kentavasti erilaisissa vies-
tintätilanteissa sekä ohjata 
oppilasta huomioimaan 
viestinnässään vastaanotta-
jan tarpeita.   

S1 Vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen 

Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun 
keinoja omien ideoidensa ja ajatus-
tensa ilmaisemiseen ryhmässä sekä 
osaa ottaa muiden näkökulmat huomi-
oon. 
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T3 tukea oppilaan myöntei-
sen viestijäkuvan rakentu-
mista sekä ohjata oppilasta 
tunnistamaan tilaisuudet 
käyttää romanikielen taito-
aan 

S1 Oman viestinnän ha-
vainnointi ja romanikie-
len taidon hyödyntämi-
nen 

Oppilas osaa havainnoida itseään viesti-
jänä ja tunnistaa tilaisuudet käyttää ro-
manikielen taitoaan. 

Tekstien tulkitseminen       

T4 ohjata oppilasta suju-
voittamaan lukutaitoaan, 
havainnoimaan lukemis-
taan ja tarkastelemaan mo-
nimuotoisia tekstejä, kehit-
tämään kuullun ja luetun 
ymmärtämistä ja huomioi-
maan puhe- ja kirjakielen 
eroja 

S2 Lukutaidon sujuvuus ja 
oman lukemisen ha-
vainnointi 

Oppilas lukee sujuvasti sekä osaa 
tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan. 
 

T5 auttaa oppilasta laajen-
tamaan sana- ja käsiteva-
rantoaan sekä tekstin käsit-
teiden ymmärtämistä   

S2 Sana- ja käsitevaran-
non laajentuminen 

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja 
käsitevarannon ja käyttää tekstin käsit-
teiden ymmärtämistä ja tulkintaa edis-
täviä strategioita. 

T6 opastaa oppilasta hank-
kimaan romanikielistä tie-
toa ja käyttämään moni-
puolisia tiedonlähteitä sekä 
arvioimaan tiedon luotetta-
vuutta 

S2 Tiedonhankinta- 
taidot ja lähdekriittisyys 

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan 
erilaisia tietolähteitä ja osaa jossain 
määrin arvioida tietolähteiden luotetta-
vuutta. 

Tekstien tuottaminen       

T7 kannustaa ja ohjata op-
pilasta kielentämään aja-
tuksiaan ja harjoittelemaan 
kertovien, kuvaavien, oh-
jaavien ja yksinkertaisten 
kantaa ottavien tekstien 
tuottamista myös monime-
diaisissa ympäristöissä 

S3 Oman ajattelun kielen-
täminen ja eri tekstila-
jien käyttö 
 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kerto-
valle, kuvaavalle, ohjaavalle ja yksinker-
taiselle kantaaottavalle tekstille tyypil-
listä kieltä ja tuottaa fiktiivisiä ja asia-
tekstejä. Oppilas osaa otsikoida teks-
tinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnit-
tää huomiota sanavalintoihin.  

T8 ohjata oppilasta edistä-
mään käsinkirjoittamisen ja 
näppäintaitojen sujuvoitu-
mista ja vahvistamaan kir-
joitetun kielen ja tekstien 
rakenteiden ja oikeinkirjoi-
tuksen hallintaa 

S3 Kirjoitustaito ja kirjoite-
tun kielen hallinta 
 

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi 
käsin ja on omaksunut tarvittavia näp-
päintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun 
kielen rakenteita ja oikeinkirjoituksen 
perusasioita ja käyttää niitä oman teks-
tinsä tuottamisessa.    
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T9 kannustaa oppilasta ke-
hittämään tekstin tuottami-
sen prosesseja ja taitoa ar-
vioida omia tekstejä, tar-
jota mahdollisuuksia raken-
tavan palautteen antami-
seen ja saamiseen, ohjata 
ottamaan huomioon teks-
tin vastaanottaja sekä toi-
mimaan eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja tekijänoi-
keuksia kunnioittaen 

S3 Tekstien rakentaminen 
ja eettinen viestintä  

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien 
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvi-
oida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä 
vaiheittain yksin ja muiden kanssa. Op-
pilas osaa antaa ja vastaanottaa pa-
lautetta, on tietoinen tekstin vastaanot-
tajan merkityksestä sekä osaa merkitä 
lähteet tekstin loppuun ja tietää ver-
kossa toimimisen eettiset periaatteet. 
 
 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtäminen 

      

T10 ohjata oppilasta vahvis-
tamaan taitoaan havain-
noida kieltä ja käyttää kie-
leen liittyviä käsitteitä 

S4 Kielen tarkastelun ke-
hittyminen ja kielikäsit-
teiden hallinta 
 
 

Oppilas tekee havaintoja ja osaa ku-
vailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyt-
tää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja 
kirjoittaessaan niistä. 

T11 tukea oppilasta oman 
kulttuurisen ja kielellisen 
identiteetin vahvistami-
sessa ja romanien kulttuuri-
perinteen ja historian tun-
temisessa sekä romanikie-
len merkityksen ymmärtä-
misessä oppilaalle itselleen 
ja yhteisölleen 

S4 Romanien kulttuuripe-
rinteen, kielen ja histo-
rian tuntemus  
 

Oppilas osaa kertoa romanien kulttuuri-
perinteen, kielen ja historian pääpiir-
teistä. 

T12 kannustaa oppilasta 
monimuotoisen kulttuuri-
tarjonnan pariin ja tarjota 
tilaisuuksia kulttuurin tuot-
tamiseen 

S4 Kulttuuritarjonnan hyö-
dyntäminen ja tuotta-
minen 

Oppilas osaa kertoa itseään kiinnosta-
vasta media- ja kulttuuritarjonnasta. 
Oppilas osallistuu omien esitysten 
suunnitteluun ja esittämiseen. 

 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Erityisenä tehtävänä on tukea suomalaisten viittomakielten säilymistä elävänä. Viittomakieltä käyttävät op-

pilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kielellisiä 

taitojaan itsenäisesti läpi elämän.  Opetus vastaa yhteistyössä kotien, viittomakielisen yhteisön ja muiden 

oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielel-
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listä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden ym-

märrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä 

ohjaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Opetuksessa keskeisiä ovat kieli, kirjallisuus ja kertomusperinne, perinteet, tavat, taide ja historia. Opetuk-

sessa huomioidaan myös osallisuus kansallisen ja kansainvälisen yhteisön asioihin. Oppimisen iloa tuottaa, 

kun oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja opetus ottaa huomioon myös heidän kielimaailmansa ja kokemuk-

sensa. Pyrkimyksenä on, että oppilaat tulevat entistä tietoisimmaksi itsestään viittomakielen käyttäjinä ja 

ymmärtävät kielen sosiaalisen merkityksen yhteisölle. 

Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon suomalaisen tai suomenruotsalaisen viitto-

makielen ja kirjallisuuden opetuksen laajuus. Opetussuunnitelman perusteet on laadittu viittomakielen ja 

kirjallisuuden opetukseen, jota annetaan äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä. Muun viittomakielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä sekä oppimisen arvioinnissa huomioidaan 

opetuksen laajuus. 

Vuosiluokilla 3–6 työskentelyn painopisteenä on oppia toimimaan aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa viittomakielellä. Oppilaiden kielitaitoa kehitetään viittomistoa ja käsitteistöä monipuolistamalla. Oppi-

laat pystyvät osallistumaan eri oppiaineisiin ja arjen tilanteisiin liittyviin keskusteluihin. Oppilaat tarkastelevat 

kielen keskeisimpiä ominaispiirteitä ja oppivat hyödyntämään kielitietoaan. Tavoitteena on oppia arvioimaan 

omaa oppimista. 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata ja rohkaista oppilasta vuorovaikutustaitojen ke-

hittämiseen sekä toimimiseen erilaisissa vuorovaikutusti-

lanteissa sekä ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa toi-

mia viittomakielisessä ja monikielisessä yhteisössä, myös 

draaman toimintamuotoja käyttäen 

S1 L1, L2 

T2 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan ja 

kehittämään myönteistä viestijäkuvaansa sekä ohjata 

häntä havainnoimaan omaa vuorovaikutus- ja ilmaisuky-

kyään  

S1 L2, L5 

Tekstien tulkitseminen   

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään ja tulkitsemaan moni-

muotoisia tekstejä sekä ohjata keskustelemaan niistä kä-

site- ja viittomavarantoaan laajentaen 

S2 L1, L2, L4 

T4 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia tekstiympäristöjä 

tiedonhankinnassa ja tulkitsemisessa sekä arvioimaan tie-

don luotettavuutta 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   
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T5 kannustaa oppilasta kehittämään kielen perusraken-

teiden tuntemusta ja tekstin tuottamisen prosesseja 

S3 L1 

T6 rohkaista oppilasta kokemusten ja ajatusten ilmaise-

miseen erilaisissa viestintäympäristöissä, tarjota tilaisuuk-

sia kertoa ja selostaa tapahtumia, kuvata ilmiöitä ja esit-

tää omia näkemyksiään erilaisten esitysten ja esitelmien 

avulla yksin ja yhteisöllisesti  

S3 L1, L2, L5 

T7 ohjata oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityi-

syyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen    

S3 L2, L3, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, in-

nostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri 

variantteja ja harjaannuttaa oppilaista käyttämään käsit-

teitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista voidaan 

keskustella 

S4 L1, L2 

T9 rohkaista oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kulttuu-

rista identiteettiään ja ohjata arvostamaan muita kieliä ja 

kulttuureita, ohjata oppilasta monimuotoisen kulttuuri-

tarjonnan pariin, tarjoten tilaisuuksia osallistua itse nii-

den tuottamiseen sekä innostaa oppilasta seuraamaan ja 

arvostamaan lasten- ja nuortenkulttuuria  

S4 L4,L7 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T10 tarjota mahdollisuuksia harjoitella viittomakielen tul-

kin käyttöä 

S5 L3, L6, L7 

T11 rohkaista oppilasta kehittämään käsitteiden ymmär-

tämistään eri oppiaineissa 

S5 L1 

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Osallistutaan erilaisiin keskusteluihin, joissa harjoitellaan päätök-

sentekoa, ongelmanratkaisua ja pienimuotoista projektityöskentelyä. Tutustutaan viestinnän perustekijöihin 

ja sovelletaan tietoa käytännössä pienelle, tutulle yleisölle esiintyen. Havainnollistetaan esitystä ja harjoitel-

laan oman tuotoksen elävöittämistä ja kielen erilaisten ilmaisukeinojen tiedostamista tutustumalla improvi-

saation perusasioihin ja sovelletaan niitä aiempaa monipuolisemmin ajatusten ja ideoiden ilmaisemisessa. 

Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan tulkitsemaan monipuolisesti esityksiä ja esitelmiä, erityyppisiä vii-

tottuja, suomenkielisiä ja kuvallisia tekstejä eri medioista visuaalista lukutaitoa kehittäen. Harjoitellaan teks-

tinymmärtämisen strategioita, kuten ennustamista, tekstin silmäilyä, tiivistämistä ja kysymysten ja johtopää-

tösten tekemistä. Opetellaan tiedonhankinnan perusteita myös sähköisiä lähteitä käyttäen. Ohjataan oman 
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ymmärtämistavan tarkkailuun ja arviointiin. Harjoitellaan lähdetietoisuutta ja opastetaan erilaisten tietoläh-

teiden käyttöön sekä arvioimaan lähteiden käyttökelpoisuutta.  

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sekä fiktiivisten että ei-fiktiivisten tekstien tuottamista ja esittämistä 

yleisölle. Tutustutaan kertomiselle, selostamiselle, kuvaamiselle ja mielipiteen ilmaisulle tyypillisiin piirteisiin. 

Tutkitaan tekstien rakenteita ja tauotusta sekä opitaan käyttämään niitä oman tekstin suunnittelussa ja tuot-

tamisessa. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja pohditaan viittomavalintojen, sanontojen ja viittomajär-

jestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita: ideointia, suunnittelua, 

tekstin jäsentämistä ja muokkaamista sekä palautteen antamisen ja vastaanoton taitoa. Luomisprosessin eri 

vaiheita ja viittomista harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Harjoitellaan opiskelussa 

tarvittavien tekstien tuottamista, esimerkiksi tiivistämistä sekä lähteiden käyttöä ja merkintää tekstissä. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Opitaan tarkastelemaan kielen ilmiöitä. Tutustutaan 

viittoman osiin, aikajanoihin ja muihin ajan ilmaisemisen tapoihin, roolinvaihtoon ja lukumäärien ilmaisemi-

seen. Syvennetään viittomakielisiä vuorovaikutustaitoja, ajatusten ja mielipiteiden perustelua sekä tutkitaan 

viittomakielisen yhteisön käyttäytymisnormeja ja tapoja. Osallistutaan aktiivisesti viittomakielisen yhteisön 

kulttuuriperinteeseen ja kulttuuritoimintaan. Opitaan etsimään erilaisia tekstejä internetistä. Tutustutaan 

muihin viittomakieliin sekä verrataan viittomakieliä puhuttuihin kieliin. Vertaillaan suomalaisen viittomakie-

len erityispiirteitä muihin viittomakieliin.  

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutkitaan ja käytetään materiaalina erilaisia tekstejä, kuvia ja 

taulukoita rikastuttaen viittomistoa ja antaen mahdollisuuksia hyödyntää viittomakieltä eri oppiaineissa.   

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista ku-

vaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutuksessa 
toimiminen 

   

T1 ohjata ja rohkaista oppi-
lasta vuorovaikutustaitojen 
kehittämiseen sekä toimimi-
seen erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa sekä ohjata op-
pilasta vahvistamaan taitoa 
toimia viittomakielisessä ja 
monikielisessä yhteisössä, 
myös draaman toimintamuo-
toja käyttäen 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toi-
miminen 

Oppilas hallitsee viestin kohdentamisen, 
sujuvan kontaktin ottamisen ja sen yllä-
pitämisen taitoja erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 

 

T2 rohkaista oppilasta moni-
puolistamaan ilmaisuaan ja 
kehittämään myönteistä vies-
tijäkuvaansa sekä ohjata 
häntä havainnoimaan omaa 
vuorovaikutus- ja ilmaisuky-
kyään  

S1 Ilmaisun kehittyminen Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisulli-
sia keinoja itsensä ja ajatustensa ilmaise-
miseen. 
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Tekstien tulkitseminen       

T3 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään ja tulkitsemaan moni-
muotoisia tekstejä sekä oh-
jata keskustelemaan niistä 
käsite- ja viittomavarantoaan 
laajentaen 

S2 Tekstin ymmärtäminen ja tul-
kitseminen sekä käsite- ja 
viittomavarannon laajentumi-
nen 

Oppilas hallitsee kohtuullisen käsite- ja 
viittomavarannon ja käyttää tekstin kä-
sitteiden ymmärtämistä ja tulkintaa 
edistäviä strategioita. Oppilas pystyy 
keskustelemaan teksteistä oma-aloittei-
sesti ja kysymään selitystä itselleen vie-
raista viittomista tai käsitteistä.   

T4 ohjata oppilasta käyttä-
mään erilaisia tekstiympäris-
töjä tiedonhankinnassa ja tul-
kitsemisessa sekä arvioimaan 
tiedon luotettavuutta 

S2 Tiedonhankintataidot ja läh-
dekriittisyys 

  

Oppilas käyttää erilaisia tietolähteitä ja 
osaa jossain määrin arvioida niiden luo-
tettavuutta. 

 

Tekstien tuottaminen 
   

T5 kannustaa oppilasta kehit-
tämään kielen perusrakentei-
den tuntemusta ja tekstin 
tuottamisen prosesseja 

S3 Kielenhallinta ja tekstin tuot-
taminen 

Oppilas osaa muuttaa viittomistaan ti-
lanteen mukaan käyttäen oikein käsi-
muotoja, orientaatiota, liikettä, paikkoja 
sekä ilmeitä ja käyttää omassa tuotok-
sessaan tekstin tuottamisen vaiheita: 
ideointia, suunnittelua, tekstin jäsentä-
mistä ja muokkaamista. 

T6 rohkaista oppilasta koke-
musten ja ajatusten ilmaise-
miseen erilaisissa viestin-
täympäristöissä, tarjota tilai-
suuksia kertoa ja selostaa ta-
pahtumia, kuvata ilmiöitä ja 
esittää omia näkemyksiään 
erilaisten esitysten ja esitel-
mien avulla yksin ja yhteisölli-
sesti 

S3 Ajatusten ja kokemusten il-
maiseminen 
 

Oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan ja ko-
kemuksiaan, kuvata ilmiöitä ja esittää 
näkemyksiään erilaisissa tilanteissa ja 
viestintäympäristöissä. 

T7 ohjata oppilasta toimi-
maan eettisesti verkossa yksi-
tyisyyttä ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen    

S3 Verkkoviestintätaidot Oppilas osaa viestiä verkossa ja harjoit-
telee toimimaan ja tuottamaan tekstiä 
eettisten periaatteiden mukaan. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtäminen 

   

T8 ohjata oppilasta vahvista-
maan kielitietoisuuttaan, in-
nostaa häntä tutkimaan ja 
tarkkailemaan kieltä ja sen eri 
variantteja ja harjaannuttaa 
oppilasta käyttämään käsit-
teitä, joiden avulla kielestä ja 

S4 Kielen havainnointi ja käsit-
teiden käyttäminen  

Oppilas osaa havainnoida kieltä ja kes-
kustella kielestä käyttäen oppimiaan kä-
sitteitä. 
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sen rakenteista voidaan kes-
kustella 

T9 rohkaista oppilasta vahvis-
tamaan kielellistä ja kulttuu-
rista identiteettiään ja ohjata 
arvostamaan muita kieliä ja 
kulttuureita, ohjata oppilasta 
monimuotoisen kulttuuritar-
jonnan pariin, tarjoten tilai-
suuksia osallistua itse niiden 
tuottamiseen sekä innostaa 
oppilasta seuraamaan ja ar-
vostamaan lasten- ja nuor-
tenkulttuuria 

S4 Kulttuurintuntemus ja oma il-
maisu 

Oppilas osaa nimetä viittomakielistä 
kulttuuritarjontaa ja osallistuu omien 
esitysten tekemiseen. 

Kielen käyttö kaiken 
oppimisen tukena 

   

T10 tarjota mahdollisuuksia 
harjoitella viittomakielen tul-
kin käyttöä 

 S4 Tulkin kanssa toimiminen 
 

Oppilas osaa toimia viittomakielen tulkin 
kanssa tarvittaessa. 

T11 rohkaista oppilasta kehit-
tämään käsitteiden ymmärtä-
mistään eri oppiaineissa 

S5 Eri oppiaineiden kielen ha-
vainnointi 

Oppilas osaa havainnoida ja käyttää oh-
jatusti eri oppiaineissa tarvittavaa kieltä.  

 

MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI 

 

Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, 

saamen, romanikielen ja viittomakielen lisäksi myös muuta opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan va-

litsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 

§:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Paikallinen opetussuunnitelma laadi-

taan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -

oppimäärää soveltaen. Opetuksen järjestäjä tai koulu laatii perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetussuun-

nitelman. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Ope-

tussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä ympäris-

tön tarjoaman tuen määrä oppilaan äidinkielen kehittymiselle.  

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.  
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Oppimäärän erityinen tehtävä 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti175. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen 

avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 

analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kie-

len kehittymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden 

kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä 

kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoi-

sessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielen-

käyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kieli-

taitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun 

ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppi-

laiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saa-

vat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista176. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta177.  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen 

tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alu-

eilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäse-

nenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

- oppilaan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

opiskeluun. 

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea 

tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppi-

määräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan 

suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä 

kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista 

                                                           
175 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 
422/2012 
176 Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 
177 Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 
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kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen 

tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin 

opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteelli-

sesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen 

ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä 

on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustai-

don ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilai-

den kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan 

kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien tekstien lukemiseen ja lukukokemusten moni-

puoliseen jakamiseen. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät si-
sältöalueet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan il-
maista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen 
vuorovaikutustilanteissa  

S1 L1, L2, L4 

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuk-
sen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämis-
taitojaan 

S1 L1, L2, L4 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja 
ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan 
ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tie-
toaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuu-
den arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä 

S2 L1, L4 

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia 
luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen 

S2 L2, L4 

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajenta-
maan sana- ja käsitevarantoaan 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintai-
tojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia 
monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä 

S3 L1, L4, L5 

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa 
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti 
niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita  

S3 L1, L2, L4 

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään 
sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1, L2, L4 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoi-
maan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhu-
tun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia 

S4 L2, L4 

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen 
ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua 

S4 L2 
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kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston 
aktiiviseen käyttöön 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön 
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -
kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään 
omaa kielirepertuaaria 

S4 L2, L4 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään 
kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoit-
teita 

S5 L1, L2, L7 

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppi-
aineissa 

S5 L4, L7 

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keino-
jaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsen-
tämiseen itsenäisesti ja ryhmässä 

S5 L1, L6, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä vuosiluokalla 3-6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S5 L1-L2, L4-L7 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

vuosiluokilla 3–6  

 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöl-

lisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyös-

kentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaise-

minen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaa-

minen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan 

sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lu-

kemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piir-

teiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaa-

vien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen 

ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon luo-

tettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen 

suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perus-

teella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen 

persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyy-

mien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitse-

maan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 
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S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoi-

mintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, oh-

jaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa sekä kieliopil-

lisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihte-

lua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luet-

tuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. Tu-

tustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia 

(sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda 

merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja media-

teksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kan-

sanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja pu-

humisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutek-

niikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyt-

töön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, op-

pimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti 

tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja 

muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaa-

mista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 ohjata oppilasta vah-
vistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan ilmaista 
mielipiteensä ja toimia 
rakentavasti koulun ja 
muun arjen vuorovaiku-
tustilanteissa  

S1 Vuorovaikutustaidot ja 
ilmaisuvaranto  

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin käyttäen ilmaisuvaranto-
aan sekä keskustelee ja työskentelee eri-
laisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. 
 
 

T2 innostaa oppilasta 
vahvistamaan kasvokkai-
sen vuorovaikutuksen, 
opetuspuheen ja kuultu-
jen tekstien kuuntelu- ja 
ymmärtämistaitojaan 

S1 Tekstien ymmärtämi-
nen ja vuorovaikutuk-
sessa toimiminen 

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja 
muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe 
on ennestään tuttu tai ymmärtämistä 
tuetaan. 
Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. 

T3 ohjata oppilasta ilmai-
semaan itseään moni-
puolisesti sanallisia ja ei-
sanallisia ilmaisukeinoja 
käyttäen sekä käyttä-
mään luovuuttaan ja ot-
tamaan huomioon myös 
muut osallistujat 

S1 Ilmaisu vuorovaikutusti-
lanteissa 

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun 
keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon 
puhekumppaninsa.  
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Tekstien tulkitseminen    

T4 ohjata oppilasta suju-
voittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tietoaan 
tekstilajeista tekstien 
erittelemisessä ja tiedon 
luotettavuuden arvioin-
nissa itsenäisesti ja ryh-
mässä  

S2 Lukutaidon sujuvuus ja 
tekstilajitaidot tekstin 
tulkinnassa 

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia 
tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, 
tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoit-
telee käyttämään tietoa tekstilajipiir-
teistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa. 

T5 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan 
tulkita puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä erilai-
sissa tilanteissa tarkoi-
tuksenmukaisia luku- ja 
ymmärtämisstrategioita 
käyttäen 

S2 Tekstien tulkinta 
 

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttöti-
lanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä.   

T6 ohjata oppilasta päät-
televään tekstien tulkin-
taan sekä laajentamaan 
sana- ja käsitevaranto-
aan  

S2 Sana- ja käsitevarannon 
laajentuminen, päätte-
levä tekstien tulkinta 
 
 

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja kä-
sitevarannon sekä tunnistaa tekstistä 
merkityksiä, jotka vaativat päättelyä. 

Tekstien tuottaminen    

T7 innostaa oppilasta 
edistämään käsinkirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
tuottamaan arjessa ja 
koulussa tarvittavia mo-
nimuotoisia tekstejä yk-
sin ja ryhmässä 

S3 Tekstilajitaidot tekstin 
tuottamisessa, käsinkir-
joittaminen ja näppäin-
taidot 
 
 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomi-
selle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle 
kantaaottavalle tekstille 
tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa 
suomea käsin ja hän on omaksunut tar-
vittavia näppäintaitoja. 

T8 auttaa oppilasta sy-
ventämään taitoaan 
tuottaa tekstejä itsenäi-
sesti ja ryhmässä sekä 
käyttämään monipuoli-
sesti niissä tarvittavaa 
sanastoa ja kieliopillisia 
rakenteita 

S3 Tekstien tuottaminen 
 
 

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja 
osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tunte-
musta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, 
jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huo-
miota sananvalintoihin. 

T9 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään 
sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa pa-
lautetta 

S3 Tekstien arviointi sekä 
palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen 
 
 

Oppilas osaa arvioida tuottamiaan teks-
tejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ke-
hittämiskohteitaan tekstin tuottajana 
sekä osaa antaa ja vastaanottaa pa-
lautetta. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T10 ohjata oppilasta vah-
vistamaan kielitietoisuut-
taan ja havainnoimaan 
kielenkäytön tilanteista 

S4 Kielten ja kielenkäytön 
piirteiden havainnointi 
ja vertailu 
 
 

Oppilas tunnistaa kielen rakenteen sään-
nönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan 
tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, 
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vaihtelua, eri kielten piir-
teitä ja puhutun ja kirjoi-
tetun suomen säännön-
mukaisuuksia 

miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilan-
teissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
ympäristönsä kielistä ja murteista. 
 

T11 innostaa oppilasta 
tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja nuo-
rille suunnattua kirjalli-
suutta sekä rohkaista lu-
kuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen 
käyttöön 

S4 Kirjallisuuden ja kult-
tuurin tuntemus 
 

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjalli-
suutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan 
lukemastaan ja muusta lasten- ja nuor-
tenkulttuurista. 

T12 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kult-
tuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppi-
laan monikielistä ja -kult-
tuurista identiteettiä ja 
rohkaista hyödyntämään 
ja kehittämään omaa kie-
lirepertuaaria 

S4 Kielellisen ja kulttuuri-
sen monimuotoisuuden 
havainnointi  

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympä-
ristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista 
monimuotoisuutta. 

Kielen käyttö kaiken op-
pimisen tukena 

   

T13 innostaa oppilasta 
vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään 
kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asetta-
maan oppimistavoitteita 

S5 Oppimistavoitteiden 
asettaminen 

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen 
oppimistavoitteita. 

T 14 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan, miten kieltä 
käytetään eri oppiai-
neissa 

S5 Eri oppiaineiden kielen 
havainnointi 

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden 
tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, 
millaisista osista tekstit rakentuvat.  
 

T 15 kannustaa oppilasta 
kehittämään tietojaan ja 
kielellisiä keinojaan itse-
ohjautuvaan työskente-
lyyn, tiedonhakuun ja 
tiedon jäsentämiseen it-
senäisesti ja ryhmässä 

S5 Tekstin rakentaminen ja 
tiedonhaku 

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepii-
ristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsen-
nellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itse-
näisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa ohja-
tusti valita tilanteeseen ja aiheeseen so-
pivan tavan hankkia tietoa. 

RUOTSI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS (SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH LITTERATUR) 

I lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, hand-

ledning, differentiering och stöd samt bedömning av lärandet de samma som i läroämnet modersmål och 

litteratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag  
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Enligt förordningen om timfördelning kan invandrare i stället för att följa lärokursen i modersmål och littera-

tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 

lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare178. Syftet med denna lärokurs är att stödja barnens och de 

ungas utveckling till fullvärdiga medlemmar i språkgemenskapen och ge dem språkliga förutsättningar för 

fortsatta studier. Undervisningen eftersträvar att utveckla elevernas multilitteracitet för att de ska kunna 

söka information och förstå, producera, bedöma och analysera olika slags talade och skrivna texter på 

svenska i daglig kommunikation, i skolarbetet och i samhället. Undervisningen ska stödja utvecklingen av de 

olika delområdena av språkkunskaperna samt språk som används inom olika kunskapsområden.  

Det särskilda uppdraget i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är att stödja utvecklingen av fler-

språkighet hos eleverna samt väcka intresse och erbjuda redskap för att utveckla språkkunskaperna under 

hela livet. Undervisningen i svenska som andraspråk ska i samarbete med hemmen, undervisningen i det 

egna modersmålet och de övriga läroämnena hjälpa eleverna att bygga upp en språklig och kulturell identitet 

i ett mångkulturellt och -medialt samhälle.  

Kunskaper i svenska stödjer integreringen i det finländska samhället. Utgångspunkten för lärokursen svenska 

som andraspråk och litteratur är att utnyttja sådana textgenrer och språksituationer som är relevanta och 

viktiga för att eleven ska kunna undersöka och analysera språkets former, betydelser och användning. Språk-

kunskapen ska utvecklas inom alla delområden: hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Förmågan att 

förstå och förmågan att producera ska utvecklas samtidigt. Elevernas språkkunskaper ska utvidgas från kon-

kret vardagsspråk till ett språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter att ge språk-

ligt uttryck åt iakttagelser och företeelser och sina personliga tankar, känslor och åsikter på ett för situationen 

lämpligt sätt. I undervisningen ska de språk som eleverna behärskar värdesättas och utnyttjas. 

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och litteratur fastställs gemensamt av de lärare som 

undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare fattar beslut om valet av lärokurs179. Eftersom undervisningen 

ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsättningar är det viktigt att valet av lärokurs gör det möjligt för 

eleven att få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen180. En elev kan studera enligt lärokursen 

svenska som andraspråk och litteratur om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller ele-

ven i övrigt har en flerspråkig bakgrund. Då behovet av lärokursen kartläggs ska också följande eventualiteter 

tas i betraktande:  

- elevens baskunskaper i svenska är bristfälliga inom ett eller flera delområden av språkkunskaperna 

och räcker inte ännu till för att eleven ska kunna delta i den dagliga interaktionen och det dagliga 

skolarbetet som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller 

- elevens kunskaper i svenska räcker inte ännu till för studier enligt lärokursen svenska och litteratur. 

  

En elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur får undervisning i svenska som 

andraspråk antingen helt eller delvis i stället för undervisning i svenska och litteratur. Undervisningen läggs 

upp utgående från elevens behov att lära sig och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om 

lärokursen svenska som andraspråk och litteratur valts för en elev ska elevens utveckling och prestationer 

bedömas enligt målen och kriterierna för lärokursen svenska som andraspråk och litteratur oberoende av i 

                                                           
178 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och tim-
fördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012 
179 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 § 
180 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 § 
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vilken undervisningsgruppundervisningen ordnas. Det är viktigt att eleven tar del av samma texter och text-

genrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyttat till Finland mitt i den grundläggande ut-

bildningen är det viktigt att ta hänsyn till elevens språkkunskaper och tidigare kunskaper och färdigheter då 

målsättningarna och innehållet i undervisningen fastställs. Vid behov görs en plan för elevens lärande. Olika 

lärmiljöer som stödjer mångsidig utveckling av språkkunskaperna ska målinriktat användas i undervisningen, 

både i skolan och utanför skolan. Det är möjligt att övergå till att läsa svenska enligt lärokursen svenska och 

litteratur, om eleven har tillräckliga förutsättningar för att lära sig svenska enligt målsättningarna för den 

lärokursen. 

I årskurserna 3–6 är det särskilda målet att stödja utvecklingen av elevernas svenska språk samt att värna 

om att elevernas läs- och skrivfärdigheter vidareutvecklas och blir mångsidigare. Undervisningen ska beakta 

elevernas språkfärdigheter och styrkor. Då eleverna tolkar och producerar texter handleds de samtidigt i att 

observera språkliga drag och litterära medel. Repertoaren vidgas gradvis till längre texter och eleverna lär sig 

olika sätt att dela med sig av sina läsupplevelser.   

Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur i årskurs 3–6 

 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som ank-

nyter till målen 

Kompetens som 

målet anknyter till 

Att kommunicera   

M1 handleda eleven att stärka sin uttrycksförmåga och för-

måga att uttrycka sina åsikter samt lära eleven att agera 

konstruktivt i kommunikationssituationer i skolan och i var-

dagen  

I1 K1, K2, K4 

M2 motivera eleven att stärka förmågan att kommunicera 

öga mot öga samt färdigheterna att lyssna på och förstå lära-

rens kommunikation och annan muntlig kommunikation 

I1 K1, K2, K4 

M3 handleda eleven att uttrycka sig mångsidigt både verbalt 

och icke-verbalt, att utnyttja sin kreativitet och att ta hänsyn 

till andra  

I1 K2 

Att tolka texter   

M4 handleda eleven att utveckla en flytande läsförmåga 

samt att använda kunskap om textgenrer i textanalys och i 

bedömningen av informationens tillförlitlighet, både på egen 

hand och tillsammans med andra 

I2 K1, K4 

M5 uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att tolka 

skrivna och talade texter genom att utnyttja lässtrategier 

ändamålsenligt i olika situationer 

I2 K2, K4 

M6 handleda eleven att utveckla sin förmåga att dra slutsat-

ser om en texts betydelser samt att vidga repertoaren av ord 

och begrepp  

I2 K1, K2, K4 

Att producera texter   

M7 motivera eleven att utveckla förmågan att producera 

olika slags texter som behövs i vardagen och i skolan för 

hand och digitalt, både individuellt och tillsammans med 

andra 

I3 K1, K4, K5 
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M8 hjälpa eleven att fördjupa förmågan att planera och pro-

ducera texter både självständigt och tillsammans med andra 

samt att lära eleven att göra mångsidigt bruk av ord och 

strukturer som behövs vid textproduktion  

I3 K1, K2, K4 

M9 handleda eleven att analysera och bedöma egna texter 

samt att utveckla färdigheterna att ge och ta emot respons 

I3 K1, K2, K4 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M10 handleda eleven att stärka sin språkmedvetenhet och 

att iaktta situationsbundna variationer i språkbruket, egen-

skaper hos olika språk och lagbundenheter i svenskt tal- och 

skriftspråk  

I4 K2, K4 

M11 motivera eleven att mångsidigt stifta bekantskap med 

litteratur och kultur, att uppmuntra eleven att läsa litteratur 

skriven för barn och unga och att dela med sig av sina 

läsupplevelser och att bli en aktiv biblioteksanvändare 

I4 K2 

M12 handleda eleven att lägga märke till den kulturella 

mångfalden i skolan och i den övriga omgivningen, stödja 

elevens flerspråkiga och multikulturella identitet samt upp-

muntra eleven att utnyttja och utveckla sin språkrepertoar 

I4 K2, K4 

Att använda språket som stöd för allt lärande   

M13 motivera eleven att stärka en positiv uppfattning om 

sig själv och sitt sätt att använda och lära sig språk samt upp-

muntra eleven att ställa upp mål för lärandet 

I5 K1, K2, K7 

M14 handleda eleven att lägga märke till hur språk används i 

olika läroämnen 

I5 K4, K7 

M15 uppmuntra eleven att utveckla kunskaper och språkliga 

medel för självstyrt arbete, informationssökning och för att 

kunna strukturera information självständigt och tillsammans 

med andra 

I5 K1, K6, K7 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska som andraspråk och litteratur i årskurs 

3–6 

 

Eleverna lär sig språk- och kommunikationsfärdigheter och utvecklar sin förmåga att arbeta med texter ge-

nom att använda språk i olika situationer och arbeta mångsidigt med språk. Innehållet i undervisningen väljs 

så att eleverna får möjlighet att vidga de färdigheter som har en anknytning till språk, litteratur och övrig 

kultur på ett mångsidigt sätt. Undervisningens innehåll ska stödja målsättningarna och utnyttja elevernas 

erfarenheter och lokala möjligheter. Innehållet ska formas till helheter för de olika årskurserna.      

 

I1 Att kommunicera: Eleverna övar tillsammans att berätta, uttrycka och beskriva åsikter utgående från olika 

ämnesområden och texter. Eleverna handleds att uttrycka sig mångsidigt och att utnyttja drama som ett 

arbetssätt. Eleverna undersöker och använder språket som en del av den dagliga verksamheten med fokus 

på situationsbundna fraser och uttryck, tidsuttryck i berättelser, modalitet, jämförande beskrivningar samt 

indirekt anföring och hur man hänvisar till någon annans tal. Eleverna ges träning i att uttala, lyssna och lära 

sig av det hörda. Eleverna deltar i att planera och genomföra den egna klassens och skolans interaktiva och 

kulturella verksamhet.  
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I2 Att tolka texter: Eleverna tränar att läsa skönlitteratur och olika fakta- och medietexter flytande samt att 

utnyttja för situationen och ändamålet lämpliga lässtrategier. Undervisningen ska främja kännedomen om 

olika textgenrer och litterära grundbegrepp. Eleverna lär sig att känna igen språkliga och textuella drag i be-

rättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter. Eleverna övar sig att urskilja åsikter, 

värderingar och informationskällor i texter och att bedöma informationens tillförlitlighet. Eleverna övar att 

uppfatta delarna i en mening (sats, förhållandet mellan huvudord och bestämning, satsdel) som stöd för läs-

förståelsen. Eleverna klassificerar ord utgående från betydelse och form. Eleverna reflekterar över hur ord-

böjning påverkar betydelsen och lär sig hur man böjer verb i olika tidsformer. Eleverna tränar att beskriva, 

jämföra och reflektera över betydelser och hierarkier hos ord, synonymer, språkliga bilder, talesätt och be-

grepp. Eleverna ges också träning i att ge akt på hur person och tid uttrycks i en text. Ord- och begreppsför-

rådet vidgas.  

 

I3 Att producera texter: Eleverna tränar att skriva flytande, grunderna i att producera och behandla texter 

samt behärskning av språknormer. Eleverna tränar både individuellt och tillsammans med andra. Eleverna 

producerar för åldern lämpliga berättande, beskrivande, instruerande och enkla argumenterande texter och 

tränar samtidigt ordförråd, fraseologi och språkliga strukturer. Eleverna bekantar sig med skrivprocessens 

faser och bearbetar texter utifrån respons.  

 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna undersöker hur olika situationer och ämnen skapar variat-

ioner i språket genom att iaktta kommunikationssituationer i skolan och på fritiden samt hur variationer 

kommer till uttryck i olika typer av talade och skrivna texter. Eleverna reflekterar över betydelser hos ord, 

fraser och texter och bekantar sig samtidigt med olika sätt att klassificera dem. Eleverna bekantar sig med 

kännetecken för svenskt tal- och skriftspråk. Eleverna lär sig centrala lagbundenheter i språket (ordklasser 

och satser, böjning av substantiv och verb, sammansättning och avledning) och olika sätt att skapa betydel-

ser. Eleverna bekantar sig med skön- och faktalitteratur, filmer och medietexter riktade till barn och unga 

och stiftar samtidigt bekantskap med biblioteket som en resurs. Eleverna bekantar sig också med nya och 

gamla arter av olika kulturtraditioner som har anknytning till barnens och de ungas värld. 

 

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Eleverna lär sig att dela upp läs-, skriv-, lyssnande- och 

talprocesser i mindre delar och att träna delfärdigheter samt olika skriv- och lyssnartekniker. Eleverna tränar 

att känna igen och använda viktiga begrepp och uttryck i olika läroämnen. I undervisningen används digitala 

verktyg för att lära eleverna att söka information inom olika kunskapsområden och för att eleverna ska lära 

sig utvärdera sitt lärande i förhållande till målen för undervisningen. Eleverna vägleds att handla etiskt med 

respekt för upphovsrätt och integritet. I undervisningen stärks elevernas förmåga att använda sitt eget mo-

dersmål som ett stöd för allt lärande. 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömning  

i läroämnet 

Kunskapskrav för goda kun-

skaper/vitsordet åtta 

M1 handleda eleven att 

stärka sin uttrycksförmåga 

och förmåga att uttrycka 

sina åsikter samt lära ele-

ven att agera konstruktivt i 

I1 Kommunikativa färdi-

gheter och uttrycksför-

måga  

Eleven deltar i olika kommunikat-

ionssituationer, utnyttjar sina språk-

kunskaper och kan diskutera och ar-

beta utgående från olika teman och 

texter.  
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kommunikationssituationer 

i skolan och i vardagen 

M2 motivera eleven att 

stärka förmågan att kom-

municera öga mot öga 

samt färdigheterna att 

lyssna på och förstå lära-

rens kommunikation och 

annan muntlig kommuni-

kation 

I1 Förmåga att förstå texter 

och interagera i kommu-

nikationssituationer 

Eleven förstår lärarens kommunikat-

ion och annat tal då en situation el-

ler ett ämne är bekant eller då lära-

ren ger handledning. Eleven kan 

agera ansikte mot ansikte i kommu-

nikationssituationer.   

M3 handleda eleven att ut-

trycka sig mångsidigt både 

verbalt och icke-verbalt, att 

utnyttja sin kreativitet och 

att ta hänsyn till andra 

I1 Förmåga att använda 

olika uttryckssätt i kom-

munikationssituationer 

Eleven uttrycker sig mångsidigt ge-

nom att använda olika uttryckssätt 

och kan ta hänsyn till sin samtals-

part.  

Att tolka texter    

M4 handleda eleven att ut-

veckla en flytande läsför-

måga samt att använda 

kunskap om textgenrer i 

textanalys och i bedöm-

ningen av informationens 

tillförlitlighet, både på 

egen hand och tillsammans 

med andra 

I2 Förmåga att läsa fly-

tande samt förmåga att 

använda kunskaper om 

textgenrer i tolkningen 

av texter 

Eleven läser olika texter flytande. 

Eleven känner igen en berättelse, en 

faktatext och en värderande text och 

tränar tillämpning av kunskap om 

genretypiska drag i tolkningen och 

bedömningen av texter.  

M5 uppmuntra eleven att 

utveckla sin förmåga att 

tolka skrivna och talade 

texter genom att utnyttja 

lässtrategier ändamålsen-

ligt i olika situationer 

I2 Förmåga att tolka texter  Eleven deltar i olika situationer där 

språk används och har en förmåga 

att tolka skrivna och talade texter. 

M6 handleda eleven att ut-

veckla sin förmåga att dra 

slutsatser om en texts be-

tydelser samt att vidga re-

pertoaren av ord och be-

grepp 

I2 Hur ord- och begrepps-

repertoaren vidgats 

samt förmåga att dra 

slutsatser om en texts 

betydelser 

 

Eleven har en relativt stor ord- och 

begreppsrepertoar och kan identifi-

era textbetydelser som kräver slut-

ledning. 

M7 motivera eleven att ut-

veckla förmågan att produ-

cera olika slags texter som 

behövs i vardagen och i 

skolan för hand och med 

tangentbord, både indivi-

duellt och tillsammans med 

andra 

I3 Förmåga att använda 

kunskaper om textgen-

rer i produktionen av 

texter, förmåga att 

skriva för hand och med 

tangentbord 

 

 

Eleven kan under handledning an-

vända språk som kännetecknar be-

rättande, beskrivande och enkla ar-

gumenterande texter. Eleven kan 

skriva svenska för hand och har 

tillägnat sig färdigheter att skriva 

med hjälp av tangentbord. 
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M8 hjälpa eleven att för-

djupa förmågan att planera 

och producera texter både 

självständigt och tillsam-

mans med andra samt att 

lära eleven att göra 

mångsidigt bruk av ord och 

strukturer som behövs vid 

textproduktion 

I3 Förmåga att producera 

texter 

 

 

Eleven kan skriva hela texter och 

uppvisar kännedom om rättskrivning 

i sina texter. Eleven behärskar rub-

riksättning, styckeindelning och fäs-

ter uppmärksamhet vid ordval.  

M9 handleda eleven att 

analysera och bedöma 

egna texter samt att ut-

veckla färdigheterna att ge 

och ta emot respons 

I3 Förmåga att  

bedöma texter och att 

ge och ta emot respons 

 

Eleven kan bedöma sina egna texter, 

är medveten om styrkor och utveckl-

ingsbehov i sitt skrivande och kan ge 

och ta emot respons.  

M10 handleda eleven att 

stärka sin språkmedveten-

het och att iaktta situat-

ionsbundna variationer i 

språkbruket, egenskaper 

hos olika språk och lagbun-

denheter i svenskt tal- och 

skriftspråk 

I4 Förmåga att observera 

och jämföra olika drag i 

språk och språkbruk 

 

 

Eleven känner igen lagbundenheter i 

språket och kan med hjälp av gängse 

begrepp beskriva hur språket varie-

rar i olika situationer. Eleven kan ge 

exempel på språk och dialekter i sin 

omgivning.   

 

M11 motivera eleven att 

mångsidigt stifta bekant-

skap med litteratur och 

kultur, att uppmuntra ele-

ven att läsa litteratur skri-

ven för barn och unga och 

att dela med sig av sina 

läsupplevelser och att bli 

en aktiv biblioteksanvän-

dare 

I4 Kännedom om litteratur 

och kultur 

 

Eleven läser barn- och ungdomslitte-

ratur och kan delta i diskussioner om 

sina läsupplevelser och om övrig 

barn- och ungdomskultur.    

M12 handleda eleven att 

lägga märke till den kultu-

rella mångfalden i skolan 

och i den övriga omgiv-

ningen, stödja elevens fler-

språkiga och multikultu-

rella identitet samt upp-

muntra eleven att utnyttja 

och utveckla sin språkre-

pertoar 

I4 Förmåga att reflektera 

över kulturell mångfald 

Eleven kan beskriva flerspråkigheten 

och den kulturella mångfalden i sitt 

eget liv och i sin omgivning. 

 

 

M13 motivera eleven att 

stärka en positiv uppfatt-

ning om sig själv och sitt 

sätt att använda och lära 

I5 Förmåga att ställa upp 

mål för lärandet 

Eleven kan under handledning ställa 

upp mål för lärandet.   
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sig språk samt uppmuntra 

eleven att ställa upp mål 

för lärandet 

M14 handleda eleven att 

lägga märke till hur språk 

används i olika läroämnen 

I5 Förmåga att observera 

språket i olika läroäm-

nen 

Eleven läser med hjälp av stöd texter 

eller delar av texter som används i 

olika läroämnen och kan beskriva 

hur de är uppbyggda.  

M15 uppmuntra eleven att 

utveckla kunskaper och 

språkliga medel för själv-

styrt arbete, informations-

sökning och för att kunna 

strukturera information 

självständigt och tillsam-

mans med andra 

I5 Förmåga att bygga upp 

en text och söka inform-

ation 

Eleven kan söka information om ett 

visst ämne och producera en struk-

turerad muntlig eller skriftlig presen-

tation av ämnet självständigt eller i 

grupp. Eleven kan under handled-

ning välja ett sätt att söka informat-

ion som är lämpligt med tanke på 

sammanhanget och ämnet.  

 

SUOMI SAAMENKIELISILLE 

 

Suomi saamenkielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä ja kirjalli-

suutta. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukeminen ja edel-

lytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa vaadittavan kielitaidon molemmilla kielillä 

sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja saamenkielisessä yhteisössä. Paikallinen opetussuunnitelma 

laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. 

Opetussuunnitelman laadinnassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä perheen ja 

muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 

RUOTSI SAAMENKIELISILLE (SVENSKA FÖR SAMISKTALANDE) 

Lärokursen svenska för samisktalande är avsedd för elever som studerar samiska och litteratur. Målet för 

undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem förutsättningar att 

uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsätts för fortsatta studier och för att fungera som jäm-

bördiga medlemmar i den svenska och den samiska gemenskapen. Den lokala läroplanen utarbetas och den 

eftersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska och litteratur. Läroplanen 

utarbetas med hänsyn till elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfattning familjen och 

den övriga omgivningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 

  

Suomi viittomakielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat viittomakieltä ja kirjalli-

suutta suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kas-

vamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa vaadittavan 

kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viittomakielisessä yhteisössä. 

Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus 

ja/tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arviointi määräytyy 

sen mukaan, kumman oppimäärän pohjalta suomi viittomakielisille -oppimäärä on laadittu. Opetussuunni-

telman laadinnassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä perheen ja muun ympä-

ristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 
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RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE (SVENSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA) 

Lärokursen svenska för teckenspråkiga är avsedd för elever som studerar teckenspråk och litteratur i 

svenska skolor. Målet för undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en högklassig tvåspråkighet och 

ge dem förutsättningar att uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsätts för fortsatta studier 

och för att fungera som jämbördiga medlemmar i den svenska och den teckenspråkiga gemenskapen. Den 

lokala läroplanen utarbetas och den eftersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från läro-

kursen svenska och litteratur och/eller svenska som andraspråk och litteratur. Eleven bedöms också enligt 

den lärokurs som utgör grund för lärokursen svenska för teckenspråkiga. Läroplanen utarbetas med beak-

tande av elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfattning familjen och den övriga om-

givningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

 

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 

 
KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppi-

laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri 

kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-

via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 

tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Ope-

tus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohke-

asti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET 

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä toinen 

on toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä 

ovat A-oppimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-

oppimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina 

eripituisia kielten oppimääriä. 

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi kolme oppimäärää: ruotsin ja 

suomen pitkä eli A-oppimäärä, ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä äidinkielenomainen ruotsi 

ja suomi. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja saa-

men pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan 

lyhyet eli B2-oppimäärät.  
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Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräku-

vausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden poh-

jalta. Englantiin on laadittu vain A-oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- tai 

B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty ke-

hittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjär-

jestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetus-

suunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, FINSKA) 

 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 

vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 

ja luovuudelle. 

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään 

kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä roh-

kaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia 

ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 

oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnosta-

via valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyt-

tämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon 

ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mah-

dollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 

antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiin-

nostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille 

sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6  

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä. 

A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.  
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Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja 
Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suo-
men ja ruotsin asemasta kansalliskielinä   

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja koh-
taamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia. 

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn 
kehittymistä 

S1 L1, L4 

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa S1 L4, L5 

Kielenopiskelutaidot   

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 L1, L7 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset 
tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten  

S2 L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta  

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L2, L4 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S1 
Tutustutaan oman kunnan kaksikielisyyteen ja kulttuuriin. Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys omassa lä-
hiympäristössä, ja erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet ja paikan-
nimistö. Keskustellaan, miksi Suomessa puhutaan ruotsia. Harjoitellaan kielenkäyttöä autenttisissa tilan-
teissa. 
 

S2 
Oppilas osallistuu aktiivisesti pari- ja ryhmätyöskentelyyn, esimerkiksi: draama, pelit, leikit, yhteistoiminnal-
liset menetelmät. 
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S3 
Rohkaistaan puhumaan ruotsia lähipiirin kanssa. 
 

Opiskelun pääpaino on suullisessa kielitaidossa ja ääntämistä harjoitellaan runsaasti sekä oppia ymmärtä-
mään yksinkertaista tekstiä ja puhetta. 
 

Oppilasta kannustetaan tuottamaan yksinkertaista puhetta ja tekstiä ruotsiksi. 
 

Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolella, mm. ruotsinkielisen koulun ja yhdistys-
ten kanssa. 
 

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta pu-
hetta asiayhteyden tukemana. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S1 
Hyödynnetään omassa luokassa ja koulussa puhuttuja kotikieliä (kotikansainvälisyys). 
 

Tiedostetaan ruotsin kielen asema omassa kunnassa ja Suomessa. 
 

S3 
Kerrataan ja laajennetaan aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita. Oppilas ymmärtää vähän haastavampia 
tekstejä ja puhetta, joiden aihepiiri liittyy kuitenkin tuttuun sanastoon. Opitaan kertomaan ja kirjoittamaan 
suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen omaan lähipiiriin liittyvistä asioista. Tiedonhaussa, aineiston valin-
nassa ja tuottamisessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 

Pääpaino on suullisella harjoittelulla, mutta kirjallisen harjoittelun osuus lisääntyy. 
 

Oppilasta rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä aina kun mahdollista, esimerkiksi ruotsinkielisten kaverei-
den kanssa ja harrastuksissa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S2 
Opetellaan päättelemään ja kielten rakenteellisia ja sanastollisia lainalaisuuksia. 
 

Hyödynnetään omassa kunnassa ja koulussa puhuttuja kieliä (kotikansainvälisyys). 
 

 
S3 
Jatketaan tutustumista muihin Pohjoismaihin kultuureihin ja tapoihin vuorovaikutuksellisin ja oppilaita 
monipuolisesti aktivoivin harjoituksin. 
 
Kerrataan ja laajennetaan aikaisemmin opittujen aihepiirien sanastoa, lähtökohtana oppilaiden jokapäi-
väinen elämänpiiri, harrastukset, kiinnostuksen kohteet ja kansainvälistyminen. Oppilas oppii ymmärtä-
mään puhuttua ja kirjoitettua kieltä asiayhteydessä. Oppilas oppii tuottamaan kirjoitettua ja puhuttua yk-
sinkertaista kieltä tutuista aihepiireistä. 
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Ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten 

kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. 

Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. 

Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä 

yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lai-

nautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan arvosta-

vaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään. Opetellaan tehok-

kaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muis-

tiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioi-

maan omaa kielitaitoa esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.  

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Ope-

tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 

ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ruotsinkielisessä ym-

päristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen 

elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. 

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen 

ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-

mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielen-

käyttötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Ope-

tellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen. 

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 
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Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille mahdollisuuden 

tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuoli-

nen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimis-

vaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää 

esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä.  

Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu 

kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu 

eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanal-

lista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 kannustaa oppilasta kiin-
nostumaan lähiympäristön, 
Suomen ja Pohjoismaiden kie-
lellisestä ja kulttuurisesta run-
saudesta sekä suomen ja ruot-
sin asemasta kansalliskielinä   

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suo-
messa puhutaan ruotsia ja kuvailla 
Pohjoismaiden kielellistä moninai-
suutta  

T2 motivoida oppilasta arvos-
tamaan omaa kieli- ja kulttuu-
ritaustaansa sekä maailman 
kielellistä ja kulttuurista moni-
naisuutta 
ja kohtaamaan ihmisiä ilman 
arvottavia ennakko-oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia.  

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen uteliaisuuden 
ja päättelykyvyn kehittymistä 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja ruot-
sin kielen ja äidinkielensä tai muun 
osaamansa kielen rakenteellisista, 
sanastollisista tai muista eroista ja 
yhtäläisyyksistä. 
 

T4 ohjata oppilasta löytämään 
ruotsinkielistä aineistoa 

S1 Ruotsin kielen havait-
seminen ympäristössä 

Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin 
kieltä voi nähdä tai kuulla. 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä opetuk-
sen tavoitteisiin ja luoda sal-
liva opiskeluilmapiiri, jossa 
tärkeintä on viestin välittymi-
nen sekä kannustava yhdessä 
oppiminen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoit-
teita ja osallistuu ryhmän yhteisten 
tehtävien tekoon. 
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T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa oppilasta 
harjaannuttamaan kielitaito-
aan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen 
sekä kokeilla, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat kullekin 
parhaiten  

S2 Omien kielenopiskelu-
tavoit- 
teiden asettaminen ja 
hyvien opiskelutottu-
musten löytäminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielen-
opiskelulleen, harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyttäen myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa, har-
jaannuttaa ja arvioi taitojaan  

Kehittyvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A1.3 
T7 – T9 

T7 järjestää oppilaalle tilai-
suuksia harjoitella eri viestin-
täkanavia käyttäen suullista ja 
kirjallista viestintää ja vuoro-
vaikutusta  

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista rutiinin-
omaisista viestintätilanteista tukeu-
tuen joskus viestintäkumppaniin.    

T8 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käy-
tössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein apukeinoja. Op-
pilas osaa reagoida suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein (esim. nyök-
käämällä), äännähdyksin, tai muun-
laisella minimipalautteella. Oppilas 
joutuu pyytämään selvennystä tai 
toistoa hyvin usein. 

T9 auttaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielen-
käyttöön kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus  

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia monissa rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa.    

Kehittyvä kielitaito, taito tul-
kita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 

T10 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuttuja 
ja kirjoitettuja tekstejä  

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältä-
vää kirjoitettua tekstiä ja hidasta pu-
hetta asiayhteyden tukemana. Oppi-
las pystyy löytämään tarvitsemansa 
yksinkertaisen tiedon lyhyestä teks-
tistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T11 tarjota oppilaalle run-
saasti tilaisuuksia harjoitella 
ikätasolle sopivaa pienimuo-
toista puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin 
sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. Oppilas ään-
tää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee 
hyvin suppean perussanaston ja 
muutaman tilannesidonnaisen il-
mauksen sekä peruskieliopin ainek-
sia. 
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SUOMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 (FINSKA, A-LÄROKURS I ÅRSKURS 3–6)  

I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk utöver modersmålet. Det första språket 

är ett gemensamt A1-språk, det följande ett A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

Årsveckotimmarna i A2-språket fördelas på de olika årskurserna utan etappmål mellan årskurs 6 och årskurs 

7. 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6   

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till finskan och dess 
kulturella mångfald i omgivningen, väcka intresse för finska 
och motivera hen att värdesätta svenskans och finskans 
ställning som nationalspråk 

I1 K2 

M2 motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och 
kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mång-
falden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt  

I1 K2 

M3 vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar re-
spektive skiljer olika språk åt samt stödja hen att utveckla 
språklig nyfikenhet och medvetenhet 

I1 K1, K4 

M4 handleda eleven att hitta finskspråkigt material I1 K4, K5 

Färdigheter för språkstudier   

M5 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och 
skapa en tillåtande studieatmosfär som stöder och upp-
muntrar eleverna att lära sig och lära av varandra 

I2 K1, K7 

M6 handleda eleven att ta ansvar för sina språkstudier och 
modigt öva sina kunskaper i finska, också med hjälp av digi-
tala verktyg, samt att få insikt i vilket sätt att lära sig språk 
som bäst passar var och en 

I2 K5, K6 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera   

M7 ordna tillfällen där eleven med hjälp av olika medier får 
träna muntlig och skriftlig kommunikation  

I3 K2, K4, K5, K7 

M8 handleda eleven i att använda sig av språkliga kommuni-
kationsstrategier 

I3 K2, K4 

M9 hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som kan 
användas i och som hör till artigt språkbruk 

I3 K2, K4 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M10 uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin ålders-
grupp lämpliga och intressanta muntliga och skriftliga texter 

I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter   

M11 ge eleven många möjligheter att öva sig i att tala och 
skriva i för åldern lämpliga situationer och i detta samman-
hang fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som 
är relevanta för textens innehåll 

I3 K3, K4, K5, K7 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Finska, A-lärokurs i årskurs 3 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K7 

I1-I3  
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Eleven vågar uttrycka sig själv när eleven kommer i kontakt med finska samt berätta om finska seder och 
traditioner.  
 
Eleven lär sig nya ord och begrepp i sin kommunikation.  
 
Eleven kan presentera sig själv och sin omgivning på finska.  
 
Eleven kan göra sig förstådd på finska, kan hälsa och be om hjälp.  
 
Eleven kan skapa korta meddelanden på finska.  

 

Sjundeås lokala innehåll 

Finska, A-lärokurs i årskursen 4–6 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K7 

I1-I3 
Eleven kan berätta om traditioner i samband med högtider. Eleven uppfattar likheter och olikheter i t.ex. 
strukturer, ordförråd och betydelser mellan finskan och modersmålet eller andra språk som eleven kan.  
 
Eleven känner till finskspråkigt material. Eleven ställer upp mål för sina språkstudier, övar sig på olika sätt 
att lära sig språk också med hjälp av digitala verktyg och utvecklar och utvärderar sina kunskaper.  
 
Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer. Eleven klarar av korta so-
ciala situationer. Kan använda de vanligaste artighetsfraserna.  
 
Eleven behärskar korta, inövade uttryck, det mest centrala ordförrådet och grundläggande satsstrukturer.  

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med talad finska i klassen, skolan eller omgiv-

ningen. Att fundera över sin egen språkliga och kulturella bakgrund. Att inhämta kunskap och diskutera om 

Finlands nationalspråk och minoritetsspråk och deras betydelse för individen och samhället. Att lyssna på 

olika former av talad finska och bekanta sig med olika former av skriven finska. Att diskutera och fundera 

över hur man kan kommunicera om man endast har ringa kunskaper i ett språk. Att träna artigt språkbruk i 

olika kommunikationssituationer. 

 

I2 Färdigheter för språkstudier: Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att 

ta ansvar. Att vägleda eleven att lägga märke till finskan runt omkring sig. Att lära sig effektiva sätt att studera 

språk, som t.ex. att använda nya ord och strukturer i olika egna sammanhang, att öva sig i studieteknik och 

att lära sig härleda ords betydelse ur en kontext. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkunskaper t.ex. 

genom att använda den europeiska språkportfolion. 

 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att behandla olika teman som bl.a. jag själv, min 

familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i finskspråkiga miljöer. Teman ska 

också väljas tillsammans. Innehållet väljs med beaktande av elevernas dagliga omgivning, intressen och ak-

tualitet och utgående från perspektivet jag, vi och vårt samhälle. Att använda språket för olika syften, som 

t.ex. att hälsa, be om hjälp eller uttrycka en åsikt. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika 
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typer av texter, som t.ex. kortare berättelser, skådespel, intervjuer och sångtexter. Att erbjuda eleven möj-

lighet att öva sig i att använda finska också i språkligt mer krävande situationer. Att lära sig hitta finskspråkigt 

material i omgivningen, på nätet, i bibliotek osv. Att träna uttal, betoning av ord, satsbetoning, talrytm och 

intonation. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

 

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant som möjligt för eleverna. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta sina 

attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna 

ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den europeiska språk-

portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller samhället. Målspråket finska används alltid när det 

är möjligt. 

Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

Eleverna ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer 

utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att studera andra språk som sko-

lan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att 

den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från tidigare. 

Bedömning av elevens lärande i A-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

 

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem 

och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvå-

righeter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. 

Den europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen. 

 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska genom att bedöma elevernas kunskaper i 

relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska 

läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i finska. För att studierna ska framskrida 

är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta 

sig till samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den europeiska referensramen och 

den finländska referensram som utarbetats utgående från den.  

 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i A-lärokursen i finska  

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda kun-
skaper/vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet 

   

M1 uppmuntra eleven att 
lägga märke till finskan 
och dess kulturella mång-
fald i omgivningen, väcka 
intresse för finska och 

I1 Förmåga att gestalta den 
språkliga miljön 

Eleven kan nämna orsaker till varför 
man talar svenska och finska i Fin-
land. 
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motivera hen att värde-
sätta svenskans och fins-
kans ställning som nation-
alspråk 

M2 motivera eleven att 
värdesätta sin egen språk-
liga och kulturella bak-
grund och att bemöta 
människor fördomsfritt  

I1  Används inte som bedömnings-
grund. Eleven handleds att som en 
del av självbedömningen reflektera 
över sina egna erfarenheter  

M3 vägleda eleven att 
lägga märke till vad som 
förenar respektive skiljer 
olika språk åt samt stödja 
hen att utveckla språklig 
nyfikenhet och medveten-
het 

I1 Språklig medvetenhet 
 

Eleven uppfattar likheter och olik-
heter i t.ex. strukturer, ordförråd och 
betydelser mellan finskan och mo-
dersmålet eller andra språk hen kan. 

M4 handleda eleven att 
hitta finskspråkigt 
material 

I1 Förmåga att iaktta finska 
språket i omgivningen 

Eleven kan beskriva i vilka samman-
hang man kan läsa och höra finska. 

Färdigheter för språkstu-
dier 

   

M5 tillsammans gå ige-
nom målen för undervis-
ningen och skapa en tillå-
tande studieatmosfär som 
stöder och uppmuntrar 
eleverna att lära sig och 
lära av varandra 

I2 Kännedom om målen för 
undervisningen och om 
hur man arbetar som 
grupp 

Eleven kan beskriva målen för under-
visningen och deltar i gemensamma 
arbetsuppgifter. 

M6 handleda eleven att ta 
ansvar för sina språkstu-
dier och modigt öva sina 
kunskaper i finska, också 
med hjälp av digitala verk-
tyg, samt att få insikt i vil-
ket sätt att lära sig språk 
som bäst passar var och 
en  

I2 Förmåga att ställa upp 
mål för sina språkstudier 
och att hitta väl funge-
rande studiemetoder 

Eleven ställer upp mål för sina språk-
studier, övar sig i olika sätt att lära 
sig språk också med hjälp av digitala 
verktyg och utvecklar och utvärderar 
sina kunskaper. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommuni-
cera 

  Kunskapsnivå A2.1 

M7 ordna tillfällen där 
eleven med hjälp av olika 
medier får träna muntlig 
och skriftlig kommunikat-
ion 

I3 Förmåga att kommuni-
cera i olika situationer 

Eleven kan utbyta tankar eller in-
formation i bekanta och vardagliga 
situationer och stundtals hålla igång 
en konversation. 

M8 handleda eleven i att 
använda sig av språkliga 
kommunikationsstrategier 
 

I3 Förmåga att använda 
kommunikationsstrategier 

Eleven deltar i allt högre grad i kom-
munikation. Använder mera sällan 
nonverbala uttryck. Måste ganska 
ofta be samtalspartnern upprepa el-
ler förtydliga. Kan i någon mån ut-
nyttja samtalspartnerns uttryck i sin 
egen kommunikation. 
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M9 hjälpa eleven att öka 
sin kännedom om uttryck 
som kan användas i och 
som hör till artigt språk-
bruk 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk  

Eleven klarar av korta sociala situat-
ioner. Kan använda de vanligaste ar-
tiga hälsnings- och tilltalsfraserna 
samt artigt framföra till exempel 
önskemål, invitationer, förslag och 
ursäkter och besvara sådana. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter  

  Kunskapsnivå A2.1 

M10 uppmuntra eleven 
att tolka för sig själv och 
sin åldersgrupp lämpliga 
och intressanta muntliga 
och skriftliga texter 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår texter som innehåller 
enkla, bekanta ord och uttryck samt 
tydligt tal. Förstår det centrala inne-
hållet i korta, enkla budskap som in-
tresserar hen och grundtankarna i en 
förutsägbar text som innehåller ett 
bekant ordförråd. Klarar mycket en-
kel slutledning med hjälp av kontex-
ten. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera 
texter 

  Kunskapsnivå A1.3 

M11 ge eleven många 
möjligheter att öva sig i 
att tala och skriva i för ål-
dern lämpliga situationer 
och i detta sammanhang 
fästa uppmärksamhet vid 
uttal och vid strukturer 
som är relevanta för tex-
tens innehåll  

I3 Förmåga att producera 
texter 

Eleven behärskar en begränsad 
mängd korta, inövade uttryck, det 
mest centrala ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. Kan 
med hjälp av ett begränsat uttrycks-
förråd berätta om vardagliga och för 
hen viktiga saker samt skriva enkla 
meddelanden. Uttalar inövade utt-
ryck begripligt. 

 

RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä.   

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisestä suhteesta  

S1 L1, L2, L4 

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä 
sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen 

S1 L2 

Kieltenopiskelutaidot   

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan salli-
vassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyt-
täen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamis-
taan 

S2 L1, L5, L3 
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T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elin-
ikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista 
ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämi-
seen myös koulun ulkopuolella  

S2 L3, L5 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia vies-
tintätilanteita 

S3 L4 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa tois-
toa ja hidastusta 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauk-
sia 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla hel-
posti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoite-
tusta tekstistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista 

S3 L4 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsin kieli, B-oppimäärä vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L5 

S1 
Huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet. 
 
S2 
Hyödynnetään aiemmin opittuja kieliä ja kieltenopiskelutaitoja. 
 
S3 
Keskitytään itseä ja lähiympäristöä koskeviin aihealueisiin ja opiskellaan alkeiskielitaidolle välttämättömim-
mät rakenteet. 
 
Harjoitellaan luontevaa, kohteliasta viestintää oppilaan omaan elämään liittyvissä asiointitilanteissa. 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja 

entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.   

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin 

taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arki-

sissa yhteyksissä.  

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sa-

nastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, har-

rastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruot-

sin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan 

erilaisia vuorovaikutustilanteita.  
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6   

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

 

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden 

painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaa-

mistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 

erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikritee-

reitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja 

vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan 

huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen poh-

jalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-

nallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 Auttaa oppilasta jäsentä-
mään käsitystään kaikkien osaa-
miensa kielten keskinäisistä suh-
teista  

S1 Kielten keskinäissuh-
teiden hahmottami-
nen 

Oppilas osaa kuvata, mihin kieli-
kuntiin hänen osaamansa ja 
opiskelemansa kielet kuuluvat. 
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T2 tutustuttaa oppilas suomen 
ja ruotsin asemaan kansalliskie-
linä sekä ruotsin kielen vaikutuk-
seen suomen kieleen 

S1 Ruotsin kielen ase-
man ja merkityksen 
tunteminen Suomessa 

Oppilas osaa nimetä syitä, joi-
den vuoksi Suomessa käytetään 
ruotsia ja mainita ruotsista suo-
meen lainautuneita sanoja. 

Kielenopiskelutaidot    

T3 ohjata oppilasta harjaannut-
tamaan viestinnällisiä taitojaan 
sallivassa opiskeluilmapiirissä ja 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä ottamaan vas-
tuuta opiskelustaan ja arvioi-
maan osaamistaan 

S2 Toiminta opiskeluti-
lanteessa 

Oppilas harjaannuttaa ruotsin 
taitoaan ryhmässä myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen, 
huolehtii kotitehtävistään sekä 
osallistuu ryhmän työskentelyyn 
myönteisellä tavalla. Oppilas 
osaa arvioida ruotsin taitonsa 
kehittymistä suhteellisen realis-
tisesti. 

T4 rohkaista oppilaita näkemään 
ruotsin taito tärkeänä osana 
elinikäistä oppimista ja oman 
kielivarannon karttumista ja roh-
kaista ruotsinkielisten oppimis-
ympäristöjen löytämiseen ja 
hyödyntämiseen myös koulun 
ulkopuolella  

S2 Ruotsin kielen käyttö-
alueiden ja –mahdolli-
suuksien tunnistami-
nen omassa elämässä 

Oppilas osaa mainita joitakin 
ruotsin kielen käyttöalueita ja -
mahdollisuuksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso: A1.2 

T5 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia, erityisesti suulli-
sia viestintätilanteita 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy satunnaisesti 
yleisimmin toistuvista, rutiinin-
omaisista viestintätilanteista tu-
keutuen vielä enimmäkseen 
viestintäkumppaniin.   

T6 rohkaista oppilasta käyttä-
mään viestinsä perille saa-
miseksi monenlaisia, myös ei-
kielellisiä keinoja ja pyytämään 
tarvittaessa toistoa ja hidastusta 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas tukeutuu viestinnässään 
kaikkein keskeisimpiin sanoihin 
ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee 
paljon apukeinoja ja osaa pyytää 
toistamista tai hidastamista. 

T7 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia kohteliaisuuden il-
mauksia 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää muutamia 
kaikkein yleisimpiä kielelle omi-
naisia kohteliaisuuden ilmauksia 
rutiininomaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T8 rohkaista oppilasta ottamaan 
selvää tilanneyhteyden avulla 
helposti ennakoitavasta ja ikä-
tasolleen sopivasta puheesta tai 
kirjoitetusta tekstistä 

S3 Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja si-
sältävää muutaman sanan mit-
taista kirjoitettua tekstiä ja hi-
dasta puhetta. Oppilas tunnistaa 
tekstistä yksittäisiä tietoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

  Taitotaso A1.1 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa hyvin pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas osaa ilmaista itseään pu-
heessa hyvin suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja 
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää 
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joitakin harjoiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi. Oppilas osaa 
kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja 
ja sanontoja. 

SUOMEN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3–6 (FINSKA, B1-LÄROKURS I ÅRSKURS 3–6) 

I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk utöver modersmålet. Det första språket 

är ett gemensamt A1-språk, det följande ett A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 

Mål för undervisningen i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6 

 

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   

M1 hjälpa eleven att forma sin uppfattning om det inbördes 
sambandet mellan alla språk hen studerar  

I1 K1, K2, K4 

M2 hjälpa eleven att se historiska och kulturella berörings-
punkter mellan Finland och Sverige och att bekanta sig med 
finskans och svenskans ställning som nationalspråk 

I1 K2 

Färdigheter för språkstudier   

M3 ge eleven möjligheter att också med hjälp av digitala 
verktyg träna sina kommunikativa färdigheter i en tillåtande 
studieatmosfär, att ta ansvar för sina studier och att utvär-
dera sina kunskaper 

I2  K1, K3, K5,  

M4 uppmuntra eleven att se kunskaper i finska som en viktig 
del av livslångt lärande och utökade språkresurser och upp-
muntra hen att söka och utnyttja finska lärmiljöer också ut-
anför skolan 

I2 K3, K5 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera   

M5 handleda eleven att mångsidigt träna huvudsakligen 
muntlig kommunikation 

I3 K4 

M6 uppmuntra eleven att använda olika, också non-verbala 
tillvägagångssätt för att nå fram med sitt budskap och att vid 
behov i en muntlig kommunikationssituation be om upprep-
ning eller långsammare tempo 

I3 K4 

M7 handleda eleven att öva sig i olika artighetsfraser I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M8 uppmuntra eleven att med hjälp av kontexten få insikt i 
innehållet i tal eller text som är förutsägbara och för ålders-
gruppen vanliga eller lämpliga  

I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter   

M9 ge eleven många möjligheter att öva sig i att tala och 
skriva i mycket enkla och för åldern relevanta situationer  

I3 K4 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

 

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att analysera och jämföra de viktigaste likheterna och skillna-

derna mellan finska och andra språk som är bekanta från tidigare. Att t.ex. med hjälp av digitala verktyg 

bekanta sig med Finlands och Sveriges gemensamma historia ur språklig synvinkel och med några av finskans 

släktspråk. 
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I2 Färdigheter för språkstudier: Att ställa upp mål och planera arbetet gemensamt. Att ta reda på var kun-

skaper i finska behövs och används. Att lära sig iaktta hur finskan syns i olika vardagliga sammanhang. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer av teman som bl.a. jag själv, min familj, 

mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor. Att tillsammans med eleverna välja för dem intres-

santa temaområden för språkanvändningen.  Att lära sig de viktigaste finska fonetiska tecknen som avviker 

från svenskan eller något annat modersmål och kunna uttala dem naturligt. Att träna olika kommunikations-

situationer. 

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

 

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta 

attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna 

ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den europeiska språk-

portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller samhället. Målspråket finska används alltid när det 

är möjligt. 

Handledning, differentiering och stöd i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6 

 

Eleverna ska i språkundervisningen uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommu-

nikativa övningar stödjer utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att stu-

dera andra språk som skolan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervis-

ningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller 

kan språket från tidigare. 

  

Bedömning av elevens lärande i B1-lärokursen i finska i årskurs 3–6  

 

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem 

och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvå-

righeter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. 

Den europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.  

 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska genom att bedöma elevernas kunskaper i 

relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska 

läraren använda de nationella bedömningskriterierna i B1-lärokursen i finska. För att studierna ska framskrida 

är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta 

sig till samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den europeiska referensramen och 

den finländska referensram som utarbetats utgående från den.  
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Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i B1-lärokursen i finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen  
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda kun-
skaper/vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och språk-
medvetenhet 

   

M1 hjälpa eleven att forma sin 
uppfattning om det inbördes 
sambandet mellan alla språk 
hen studerar 

I1 Förmåga att uppfatta in-
bördes samband mellan 
olika språk 

Eleven har en uppfattning om 
finskans släktspråk och kan 
nämna något av dessa samt ge 
exempel på finska lånord. 

M2 hjälpa eleven att se histo-
riska och kulturella berörings-
punkter mellan Finland och 
Sverige och att bekanta sig 
med finskans och svenskans 
ställning som nationalspråk 

I1 Kännedom om finskans 
ställning och betydelse i 
Finland 

Eleven kan nämna några orsa-
ker till varför det talas finska 
och svenska i Finland. 

Färdigheter för språkstudier    

M3 ge eleven möjligheter att 
också med hjälp av digitala 
verktyg träna sina kommuni-
kativa färdigheter i en tillå-
tande studieatmosfär, att ta 
ansvar för sina studier och att 
utvärdera sina kunskaper 

I2 Förmåga att agera i under-
visningssituationen 
 

Eleven tränar sina kunskaper i 
finska tillsammans med grup-
pen också med hjälp av digi-
tala verktyg, tar ansvar för 
sina hemuppgifter och deltar 
på ett tillmötesgående sätt i 
arbetet i gruppen. Eleven kan 
utvärdera sina kunskaper i 
finska relativt realistiskt. 

M4 uppmuntra eleven att se 
kunskaper i finska som en vik-
tig del av livslångt lärande och 
utökade språkresurser och 
uppmuntra hen att söka och 
utnyttja finska lärmiljöer också 
utanför skolan 

I2 Förmåga att fastställa i 
vilka sammanhang finska 
används i det egna livet 

Eleven kan nämna några sam-
manhang där finska används. 
 

Växande språkkunskap, för-
måga att kommunicera 

  Kunskapsnivå A1.2 

M5 handleda eleven att 
mångsidigt träna huvudsakli-
gen muntlig kommunikation 

I3 Förmåga att kommunicera i 
olika situationer 

Eleven klarar sporadiskt av 
ofta återkommande rutin-
mässiga kommunikationssitu-
ationer men tar för det mesta 
ännu stöd av sin samtalspart-
ner. 

M6 uppmuntra eleven att an-
vända olika, också non-verbala 
tillvägagångssätt för att nå 
fram med sitt budskap och att 
vid behov i en muntlig kom-
munikationssituation be om 
upprepning eller långsammare 
tempo 

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven använder sig av det 
mest centrala ord- och ut-
trycksförrådet i sin kommuni-
kation. Behöver mycket hjälp-
medel. Kan be samtalspart-
nern att upprepa eller tala 
långsammare. 

M7 handleda eleven att öva 
sig i olika artighetsfraser 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan använda några av 
de vanligaste artighetsfra-
serna på språket i rutinmäss-
iga sociala sammanhang. 
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Växande språkkunskap, för-
måga att tolka texter  

  Kunskapsnivå A1.2 

M8 uppmuntra eleven att med 
hjälp av kontexten få insikt i 
innehållet i tal eller text som 
är förutsägbara och för ålders-
gruppen vanliga eller lämpliga 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår skriven text be-
stående av några ord och lång-
samt tal som innehåller inö-
vade, bekanta ord och uttryck. 
Kan urskilja enskilda fakta i en 
text. 

Växande språkkunskap, för-
måga att producera texter 

  Kunskapsnivå A1.1 

M9 ge eleven många möjlig-
heter att öva sig i att tala och 
skriva i mycket enkla och för 
åldern relevanta situationer 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan uttrycka sig mycket 
kortfattat i tal med hjälp av in-
övade ord och inlärda stan-
darduttryck. Uttalar några inö-
vade uttryck begripligt. Kan 
skriva några enskilda ord och 
uttryck. 

RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI, A -OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

Vuosiluokilla 3-6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhtei-

sessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä.   

 Äidinkielenomaisessa ruotsin kielen opetuksessa kaksikieliset oppilaat saavat mahdollisuuden pohtia ja sy-

ventää ruotsin kielen taitoaan ja ruotsinkielisen kulttuurin erityispiirteiden tuntemustaan.  

Äidinkielenomaisen ruotsin kielen opetus toteutetaan A1- tai A2- kielen opetuksena ja samoin vähimmäis-

tuntimäärin kuin A1- ja A2- kieli. A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluo-

kan nivelvaihetta. 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan Suomen ja Pohjoismaiden 
kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta, auttaa oppilasta löytä-
mään omaa oppimistaan tukevaa ruotsinkielistä materiaalia sekä oh-
jata oppilasta kiinnittämään huomiota ruotsinkielisen kulttuurin eri-
tyispiirteisiin  

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa, suomen ja ruotsin asemaa kansalliskielinä ja kohtaamaan ih-
misiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä herättää oppilaan uteliaisuus omaa kaksi- tai monikielisyyt-
tään ja kaksikulttuurisuuttaan kohtaan 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 L1, L7 
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T5 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja kannustaa oppilasta 
harjaannuttamaan kielitaitoaan monipuolisesti ja aktiivisesti esimer-
kiksi etsimällä itseään kiinnostavaa ruotsinkielistä aineistoa  

S2 L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista 
oppilaan ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös mielipiteitä 

S3 L2, L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeino-
jen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä 

S3 L2, L4 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja 
tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia it-
selleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan jokapäiväiseen elämään liittyviä 
tekstejä ja opettelemaan myös tulkittavien tekstien käyttämistä 
tuottamiseen, jakamiseen ja julkaisemiseen, perustason ja hiukan 
vaativampienkin rakenteiden hallintaan 

S3 L4 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 3-6  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismais-

ten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin va-

rianttien eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan omaa kaksikielistä kulttuuri-identiteet-

tiä. Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityk-

sestä yksilölle ja yhteisölle. Kiinnitetään huomiota siihen, mikä on yhteistä kaikille kielille ja miten voi käyt-

tää ja kehittää omaa kielitaitoaan. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Ohjataan oppilaita huomaamaan ruotsin kieli ympärillään (esim. tiedotusväli-

neet, netti) hyödyntämään sitä ja kehittämään omaa ruotsin taitoaan sen avulla. Opetellaan tehokkaita kie-

lenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpaina-

miskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa 

kielitaitoa esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Ope-

tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 

ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ruotsinkielisessä ym-

päristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on kiinnostus ja ajankohtai-

suus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja 

rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Sisältöjen valinnassa edistetään oppilaiden kielitai-

don kehittymistä ottaen huomioon oppilaiden kaksikielinen ja kaksikulttuurinen tausta. Opetellaan löytä-

mään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, ja niin edelleen. 
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Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosi-

luokilla 3-6  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat saavat tilaisuuksia tutustua pohjoismaisiin verkostoihin. 

Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan monipuolisesti ja rohkeasti, laajentamaan sanavarastoaan, 

omaksumaan uusia käsitteitä, pukemaan ajatuksiaan sanoiksi ja kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Oppi-

laita kannustetaan lukemaan kirjallisuutta ja muita omalle kielitaidon tasolleen sopivia tekstejä, heitä ohja-

taan soveltamaan luetunymmärtämisstrategioita, käyttämään sopivia opiskelustrategioita ja tunnistamaan 

omia vahvuuksiaan. Viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä.  Oppilaille, joilla on 

kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös 

nopeammin edistyville. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, 

kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin oppimisen kautta han-

kittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 

on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen valtakunnallisia arviointikriteereitä.  Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin arvioi-

taviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu eu-

rooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa otetaan 

huomioon, että viitekehys on tarkoitettu vieraiden kielen osaamisen arviointiin ja että äidinkielenomaista 

oppimäärää opiskelevien oppilaiden ruotsin kielen suullinen taito on varsin hyvä jo koulun alkaessa, kun taas 

oppilaiden taidot muilla kielitaidon osa-alueilla voivat vaihdella paljonkin.  

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 

kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 
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Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 kannustaa oppilasta 
kiinnostumaan Suomen ja 
Pohjoismaiden kielelli-
sestä ja kulttuurisesta 
runsaudesta, auttaa oppi-
lasta löytämään omaa op-
pimistaan tukevaa ruot-
sinkielistä materiaalia 
sekä ohjata oppilasta kiin-
nittämään huomiota 
ruotsinkielisen kulttuurin 
erityispiirteisiin.  

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvailla Suomen ja Pohjois-
maiden kielellistä ja kulttuurista moninai-
suutta ja ruotsinkielisen kulttuurin erityis-
piirteitä. Oppilas osaa kertoa, mistä löy-
tyy häntä kiinnostavaa ruotsinkielistä ai-
neistoa.  
 
 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa, 
suomen ja ruotsin ase-
maa kansalliskielinä ja 
kohtaamaan ihmisiä il-
man arvottavia ennakko-
oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostamisen pe-
rusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana itsearviointia.  

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdistä-
viä ja erottavia ilmiöitä 
sekä herättää oppilaan 
uteliaisuus omaa kaksi- 
tai monikielisyyttään ja 
kaksikulttuurisuuttaan 
kohtaan. 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kie-
len ja äidinkielensä tai muun osaamansa 
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai 
muista eroista ja yhtäläisyyksistä. 
 

Kielenopiskelutaidot    

T4 tutustua yhdessä ope-
tuksen tavoitteisiin ja 
luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä 
kannustava yhdessä oppi-
minen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita 
ja suhtautuu myönteisesti ryhmän yhteis-
ten tehtävien tekoon. 
 

T5 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa oppilasta har-
jaannuttamaan kielitaito-
aan monipuolisesti ja ak-
tiivisesti esimerkiksi etsi-
mällä itseään kiinnosta-
vaa ruotsinkielistä aineis-
toa  

S2 Omien kielenopiskelu-
tavoit-teiden asettami-
nen ja hyvien opiskelu-
tottumusten löytämi-
nen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiske-
lulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opis-
kella kieliä, huolehtii kotitehtävistään, 
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan sekä löy-
tää omaa oppimistaan edistävää ruotsin-
kielistä aineistoa. 

Kehittyvä kielitaito, taito 
toimia vuorovaikutusti-
lanteissa 

  Taitotaso B1.1 
T6 – T8 
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T6 rohkaista oppilasta 
osallistumaan keskuste-
luihin monenlaisista oppi-
laan ikätasolle ja elämän-
kokemukseen sopivista 
aiheista, joissa käsitellään 
myös mielipiteitä  

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan 
keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipitei-
tään melko vaivattomasti jokapäiväisissä 
tilanteissa.    

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

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan 
aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja 
osaa varmistaa, onko viestintäkumppani 
ymmärtänyt viestin. Oppilas osaa kiertää 
tai korvata tuntemattoman sanan tai 
muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas 
pystyy neuvottelemaan tuntemattomien 
ilmauksien merkityksistä. 

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

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus  

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät 
kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ot-
tamaan vuorovaikutuksessaan huomioon 
joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytäntei-
siin liittyviä näkökohtia. 

Karttuva kielitaito, taito 
tulkita tekstejä 

  Taitotaso B1.1 
 

T9 tarjota oppilaalle mah-
dollisuuksia kuulla ja lu-
kea monenlaisia itselleen 
merkityksellisiä yleiskieli-
siä ja yleistajuisia tekstejä 
erilaisista lähteistä sekä 
tulkita niitä käyttäen eri-
laisia strategioita  

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yk-
sityiskohtia selkeästä ja lähes normaali-
tempoisesta yleiskielisestä puheesta tai 
yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä. Op-
pilas ymmärtää yhteiseen kokemukseen 
tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai 
kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää pääaja-
tukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskoh-
tia myös valmistautumatta. 

Karttuva kielitaito, taito 
tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A 2.2 

T10 ohjata oppilasta tuot-
tamaan jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tekstejä 
ja opettelemaan myös 
tulkittavien tekstien käyt-
tämistä tuottamiseen, ja-
kamiseen ja julkaisemi-
seen, perustason ja hiu-
kan vaativampienkin ra-
kenteiden hallintaan  

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas osaa kuvata luettelomaisesti ikä-
kaudelleen tyypillisiä ja jokapäiväiseen 
elämään liittyviä asioita käyttäen taval-
lista sanastoa ja joitakin idiomaattisia il-
mauksia sekä perustason rakenteita ja 
joskus hiukan vaativampiakin. 
 

 

SUOMEN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN SUOMI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3–6 (A-LÄROKURS I 

MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA I ÅRSKURS 3–6) 

I årskurs 3–6 ska alla elever få undervisning i minst två andra språk utöver modersmålet. Det första språket 

är ett gemensamt A1-språk, det följande ett A2-språk (frivillig, lång lärokurs) eller B1-språk. 
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I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet att reflektera över och 

fördjupa sig i finska språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade lärokursen är ämnad 

för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och som i tidig ålder kommit i kontakt med den finska kulturen. 

Den modersmålsinriktade lärokursen undervisas som A1-språk eller som A2-språk. Undervisningen i A1- och 

A2-lärokursen i modersmålsinriktad finska har samma mål. Årsveckotimmarna i A2-språket fördelas på de 

olika årskurserna utan etappmål mellan årskurs 6 och årskurs 7. 

 

Målen för undervisningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6 

  

Mål för undervisningen Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till och intressera sig 
för mångfalden och utbudet av finskspråkigt material som 
stödjer det egna lärandet och att hjälpa eleven att bli förtro-
gen med karaktäristiska drag i den finskspråkiga kulturen 

I1 K2 

M2 motivera eleven att värdesätta sin egen och andras 
språkliga och kulturella bakgrund, svenskans och finskans 
ställning som nationalspråk samt att bemöta människor för-
domsfritt 

I1 K2 

M3 vägleda eleven att lägga märke till likheter och olikheter 
i språk och väcka hens nyfikenhet för sin två/flerspråkighet 
och sin dubbla kulturbakgrund 

I1 K1, K4 

Färdigheter för språkstudier   

M4 tillsammans gå igenom målen för undervisningen och 
skapa en tillåtande studieatmosfär, som stöder och upp-
muntrar eleverna att lära sig och lära av varandra 

I2 K1, K7 

M5 handleda eleven att också med hjälp av digitala verktyg 
ta ansvar för sina språkstudier och mångsidigt och aktivt an-
vända sina kunskaper i både finska och svenska t.ex. genom 
att söka information på båda språken 

I2 K6 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera    

M6 uppmuntra eleven att diskutera och debattera ämnen 
som lämpligen angår och intresserar hens åldersgrupp i re-
lation till livserfarenheten 

I3 K2, K4 

M7 uppmuntra eleven att visa initiativförmåga i kommuni-
kationssituationer och att utveckla språkliga kompensations-
strategier, t.ex. i samband med nya ord och begrepp 

I3 K2, K4 

M8 hjälpa eleven att känna igen kulturella drag i interakt-
ionen på målspråket finska och på svenska och att stödja 
hens växande förmåga i interkulturell kommunikation 

I3 K2 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M9 erbjuda eleven möjlighet att med hjälp av olika källor 
lyssna på, läsa och med hjälp av läs- och lärstrategier tolka 
för hen betydelsefulla lättbegripliga texter på standardspråk  

I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter   

M10 handleda eleven att producera texter som hänför sig till 
hens vardag och att med hjälp av strukturer på en grundläg-
gande och något mer krävande språkfärdighetsnivå öva sig 
att producera, dela och publicera redan tolkade texter 

I3 K4 
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Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 3 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3  
Eleven lär sig om ämnen som ligger nära elevens vardag.   
 
Eleven lär sig grunderna för språkets struktur och känner till skillnaden mellan tal- och skriftspråk.  
 
Eleven kan hålla korta, muntliga anföranden.  
 
Eleven kan återberätta finskspråkiga texter. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 4 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3 
Eleven bekantar sig med Finlands nationalspråk och minoritetssprålk och dess betydelse för individen och 
samhället.  
 
Eleven fördjupar sig i språkets strukturer. 
 
Eleven söker information i olika källor. 
 
Eleven tar i bruk nya ord och begrepp i sin kommunikation och kan hålla muntliga anföranden. 
 
Eleven kan reflektera över texter. 
 
Eleven kan skapa sammanhängande texter kring välbekanta ämnen. Eleven kan använda grundläggande 
rättskrivningsregler och skilja på tal- och skriftspråk. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 5 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3 
Eleven lär sig om olika högtider och flaggdagar i Finland.  
 
Eleven bekantar sig med kulturpersoner med anknytning till Sjundeå. 
 
Eleven kan aktivt lyssna på andra, delta i diskussioner, uttrycka sina åsikter och berätta sammanhängande 
om ett händelseförlopp. Eleven kan hålla muntliga anföranden. Eleven kan föra talan i en grupp. Eleven 
kan omformulera sig, använda synonymer och diskutera betydelsen av ord.  
 
Eleven kan skapa sammanhängande texter med varierande språk. 

 

Sjundeås lokala innehåll 

Modersmålinriktad finska, A-lärokurs i årskurs 6 

Mål Innehåll Kompetens 

M1-M10 I1-I3 K1-K2, K4, K6-K7 

I1-I3 
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Eleven kan beskriva karaktäristiska drag inom den finskspråkiga kulturen. 
 
Eleven ställer upp mål för sina språkstudier, övar sig i olika sätt att lära sig språk också med hjälp av digitala 
verktyg, utvecklar och utvärderar sina kunskaper och hittar finskspråkigt material som stödjer det egna 
lärandet.  
 
Eleven visar att hen behärskar de viktigaste artighetskutymerna.  

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med olika varianter av talad och skriven finska 

i klassen, skolan eller omgivningen och att jämföra finska och svenska texter. Att fundera över sin egen två-

språkiga kulturidentitet. Att inhämta kunskap och diskutera om Finlands nationalspråk och minoritetsspråk 

och deras betydelse för individen och samhället. Att fästa uppmärksamhet vid vad som är gemensamt för 

alla språk inklusive finska och svenska och hur man kan utnyttja och utveckla den språkkunskap man har. Att 

träna artigt språkbruk i olika kommunikationssituationer. 

 

I2 Färdigheter för språkstudier: Att tillsammans lära sig planera arbetet, att ge och ta emot respons och att 

ta ansvar. Att uppmuntra eleverna att lägga märke till och utnyttja det finska språket i omgivningen (t.ex. via 

medier, nätet) för att utveckla sina kunskaper i finska. Att utveckla effektiva lärstrategier i språk, t.ex. att 

aktivt ta i bruk nya ord eller strukturer i sitt eget sätt att uttrycka sig, öva sig att använda olika minnesstrate-

gier och härleda nya ords betydelse på basen av kontexten. Att vänja sig vid att utvärdera sina språkkun-

skaper, t.ex. med hjälp av den europeiska språkportfolion. 

 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: Att lära sig att lyssna, tala, läsa och skriva på finska och att behandla olika teman som bl.a. jag själv, min 

familj, mina vänner, skolan, fritidsintressen och fritidssysslor och om livet i finskspråkiga miljöer. Teman ska 

också väljas tillsammans. Innehållet ska väljas utifrån intresse och aktualitet och perspektivet jag, vi och vårt 

samhälle. Att använda språket för olika syften. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika typer 

av texter och att genom text- och ämnesval främja elevernas språkliga utveckling med beaktande av elever-

nas tvåspråkiga bakgrund och dubbla kulturarv. Att lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på 

nätet, i bibliotek osv. Att ge eleverna möjlighet att träna mera krävande språksituationer. 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av lek, sång, spel och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta sina 

attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna 

ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den europeiska språk-

portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller samhället. Målspråket finska används alltid när det 

är möjligt. 

Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

 

Eleverna ska uppmuntras att mångsidigt använda sina språkkunskaper, utvidga sitt ordförråd, tillägna sig be-

grepp, klä sina tankar i ord och utveckla sina kommunikativa färdigheter. Eleverna ska uppmuntras att läsa 
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litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå och handledas att tillämpa läsförståelsestrate-

gier, utveckla lämpliga studiestrategier och identifiera sina styrkor. Kommunikativa övningar stödjer utveckl-

ingen av elevens språkkunskaper. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen 

planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbt. 

Bedömning av elevernas lärande i A-lärokursen modersmålsinriktad finska i årskurs 3–6  

 

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem 

och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvå-

righeter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. 

Den europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen. 

 

Läraren ska ge en verbal bedömning eller ett siffervitsord i finska genom att bedöma elevernas kunskaper i 

relation till målen i den lokala läroplanen. För att definiera kunskapsnivån för läsårsbetyget i årskurs 6 ska 

läraren använda de nationella bedömningskriterierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. För att stu-

dierna ska framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och att den beaktar alla mål. 

Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den euro-

peiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den. Man bör i bedöm-

ningen speciellt ta hänsyn till att referensramen är anpassad för språkundervisningen i främmande språk och 

att elever som undervisas enligt den modersmålsinriktade lärokursen har relativt goda muntliga kunskaper i 

finska redan vid skolstarten, medan elevens kunskaper i de övriga delområdena kan variera stort. 

 

Bedömningskriterier för goda kunskaper (verbal bedömning) eller vitsordet 8 (sifferbedömning) i slutet av 
årskurs 6 i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen  
i läroämnet 

Kunskapskrav för goda kun-
skaper/vitsordet åtta 

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet 

   

M1 uppmuntra eleven att 
lägga märke till och intres-
sera sig för mångfalden och 
utbudet av finskspråkigt 
material som stödjer det 
egna lärandet och att 
hjälpa eleven att bli förtro-
gen med karaktäristiska 
drag i den finskspråkiga 
kulturen 

I1 Förmåga att gestalta den 
språkliga miljön 

Eleven kan beskriva karaktärist-
iska drag inom den finskspråkiga 
kulturen och berätta var hen kan 
finna för hen intressant finsksprå-
kigt material. 

M2 att motivera eleven att 
värdesätta sin egen och 
andras språkliga och kultu-
rella bakgrund, svenskans 
och finskans ställning som 
nationalspråk samt att be-
möta människor fördoms-
fritt  

I1  Används inte som bedömnings-
grund. Eleven handleds att som 
en del av självbedömningen re-
flektera över sina egna erfaren-
heter. 

M3 vägleda eleven att 
lägga märke till likheter och 
olikheter i språk och väcka 
hens nyfikenhet för sin 

I1 Språklig medvetenhet Eleven uppfattar likheter och olik-
heter i t.ex. strukturer, ordförråd 
och betydelser mellan finskan och 
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två/flerspråkighet och sin 
dubbla kulturbakgrund 

modersmålet eller andra språk 
hen kan. 

Färdigheter för språkstu-
dier 

   

M4 tillsammans gå igenom 
målen för undervisningen 
och skapa en tillåtande stu-
dieatmosfär som stöder 
och uppmuntrar eleverna 
att lära sig och lära av 
varandra 

I2 Kännedom om målen för 
undervisningen och om hur 
man arbetar som grupp 

Eleven kan beskriva målen för 
undervisningen och deltar i ge-
mensamma arbetsuppgifter. 

M5 handleda eleven att 
också med hjälp av digitala 
verktyg ta ansvar för sina 
språkstudier och 
mångsidigt och aktivt an-
vända sina kunskaper i 
både finska och svenska 
t.ex. genom att söka in-
formation på båda språken 

I2 Förmåga att ställa upp mål 
för sina språkstudier och 
att hitta väl fungerande 
studiemetoder 

Eleven ställer upp mål för sina 
språkstudier, övar sig i olika sätt 
att lära sig språk också med hjälp 
av digitala verktyg, utvecklar och 
utvärderar sina kunskaper och 
finner finskspråkigt material som 
stödjer det egna lärandet. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att kommunicera 

  Kunskapsnivå B1.1 

M6 uppmuntra eleven att 
diskutera och debattera 
ämnen som lämpligen an-
går och intresserar hens ål-
dersgrupp i relation till livs-
erfarenheten 

I3 Förmåga att kommunicera i 
olika situationer 

Eleven kan relativt obehindrat 
kommunicera, delta i diskuss-
ioner och uttrycka sina åsikter i 
vardagliga kommunikationssituat-
ioner. 

M7 uppmuntra eleven att 
visa initiativförmåga i kom-
munikationssituationer och 
att utveckla språkliga kom-
pensationsstrategier, t.ex. i 
samband med nya ord och 
begrepp 

I3 Förmåga att använda kom-
munikationsstrategier 

Eleven kan i någon mån ta ini-
tiativ i olika skeden av en kommu-
nikationssituation och försäkra 
sig om att samtalspartnern har 
förstått budskapet. Kan omskriva 
eller byta ut obekanta ord eller 
omformulera sitt budskap. Kan 
diskutera betydelsen av obekanta 
uttryck. 

M8 hjälpa eleven att känna 
igen kulturella drag i inter-
aktionen på målspråket 
finska och på svenska och 
att stödja hens växande 
förmåga i interkulturell 
kommunikation 

I3 Kulturellt lämpligt 
språkbruk 

Eleven visar att hen behärskar de 
viktigaste artighetskutymerna. 
Eleven kan i sin kommunikation 
ta hänsyn till några viktiga kultu-
rellt betingade aspekter. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att tolka texter  

  Kunskapsnivå B1.1 

M9 erbjuda eleven möjlig-
het att med hjälp av olika 
källor lyssna på, läsa och 
med hjälp av läs- och 
lärstrategier tolka för hen 

I3 Förmåga att tolka texter Eleven förstår det väsentliga och 
vissa detaljer i tydligt och relativt 
långsamt allmänspråkligt tal eller 
i lättfattlig skriven text. Förstår tal 
eller skriven text som bygger på 
gemensam erfarenhet eller all-
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betydelsefulla lättbegrip-
liga texter på standard-
språk 

män kunskap. Urskiljer även oför-
beredd det centrala innehållet, 
nyckelord och viktiga detaljer. 

Växande språkkunskap, 
förmåga att producera tex-
ter 

  Kunskapsnivå A2.2 

M10 handleda eleven att 
producera texter som hän-
för sig till hens vardag och 
att med hjälp av strukturer 
på en grundläggande och 
något mer krävande språk-
färdighetsnivå öva sig att 
producera, dela och publi-
cera redan tolkade texter 

I3 Förmåga att producera tex-
ter 

Eleven kan redogöra för det vä-
sentliga och även för vissa detal-
jer angående vardagliga ämnen, 
verkliga eller fiktiva, som intres-
serar hen. Använder sig av ett 
ganska omfattande ordförråd och 
olika strukturer samt en del all-
männa fraser och idiom. Kan till-
lämpa flera grundläggande uttals-
regler också i andra än inövade 
uttryck. 
 

 

14.4.3 VIERAAT KIELET 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 

määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 

vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 

ja luovuudelle. 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kou-

luyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viesti-

mään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kult-

tuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiin-

nostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja 

sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaih-

televia ja toiminnallisia työtapoja. 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. 

Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa 

myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 

kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuk-

sia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. 
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Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiin-

nostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille 

sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6  

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä.   

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimi-

sen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.  

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielel-
linen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestin-
nän kielenä 

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja koh-
taamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä  

S1 L1, L2 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla run-
saasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, si-
sällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa  

S1 L2, L3 

Kielenopiskelutaidot   

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluil-
mapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yh-
dessä oppiminen  

S2 L1, L3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia 
kieliä sopivat hänelle parhaiten  

S2 L1, L4, L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään 
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdol-
lisista katkoksista huolimatta 

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen mo-
nenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja 

S3 L4 

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla 
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   



310 
 

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monenta-
soisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia 
ymmärtämisstrategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin ra-
kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S3 
Keskitytään ikätasolle sopiviin itseä ja lähiympäristöä koskeviin aihealueisiin. 
Rohkaistaan oppilasta hyödyntämään opittua kieltä. 
Opiskelun pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. 
 
Kerrataan vuosiluokilla 1-2 opittuja sisältöjä. Oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta omasta kieltenopis-
kelustaan ja tulee tietoisemmaksi hänelle itselleen sopivista kieltenopiskelutavoista. Vuosiluokalla 3 oppilas 
oppii ymmärtämään yksinkertaisia, kirjoitettuja tekstejä, esimerkiksi dialogeja. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S3 
Hyödynnetään oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita kieltenopiskelussa ja rohkaistaan oppilaita käyttä-
mään opittua. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S3 
Tutustutaan eri englanninkielisiin maihin. 
 

Rohkaistaan oppilasta käyttämään kielitaitoaan monipuolisesti. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S3 
Oppilas hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa aiempaa laajemmin kielenopiskelussa. 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninai-

suuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hanki-

taan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä 
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vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen 

lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja raken-

teiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen 

päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi eurooppalaista kielisalk-

kua käyttäen. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Ope-

tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita 

ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englannin-

kielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jo-

kapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Va-

litaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen 

ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytel-

mien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielen-

käyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kir-

jastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin 

kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, pu-

herytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merk-

kejä.  

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, 

kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia 

osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin 

kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalk-

kua. 
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Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikal-

lisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä.  

Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja ver-

taisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huo-

mioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta 

laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja maail-
man kielellinen ja kulttuurinen 
runsaus sekä englannin asema 
globaalin viestinnän kielenä. 

S1 Kielellisen ympäristön 
hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata pääpiirteis-
sään, millaisia kieliä on hänen lä-
hiympäristössään, mitkä ovat maa-
ilman eniten puhutut kielet ja mi-
ten laajalti levinnyt englannin kieli 
on.  

T2 motivoida oppilasta arvosta-
maan omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaansa sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuurista moninai-
suutta ja kohtaamaan ihmisiä 
ilman arvottavia ennakko-ole-
tuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia.  

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen päättelykyvyn 
kehittymistä 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja eng-
lannin kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen rakenteel-
lisista, sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 
 

T4 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, että englanniksi on saa-
tavilla runsaasti aineistoa ja va-
litsemaan niistä omaa oppimis-
taan edistävää, sisällöltään ja 
vaikeustasoltaan sopivaa ai-
neistoa 

S1 Englanninkielisen ai-
neiston löytäminen  

Oppilas osaa kertoa, millaista eng-
lanninkielistä hänen omaa oppimis-
taan edistävää aineistoa on saata-
villa. 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoitteisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä oppi-
minen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun ta-
voitteita ja osallistuu ryhmän yh-
teisten tehtävien tekoon. 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa harjaan-
nuttamaan kielitaitoaan rohke-

S2 Kielenopiskelutavoittei- 
den asettaminen ja löy-
täminen 

Oppilas asettaa tavoitteita kielen-
opiskelulleen, harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyttäen 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa, 
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan  
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asti ja myös tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyttäen sekä ko-
keilemaan, millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat hänelle par-
haiten 

Kehittyvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A2.1 

T7 ohjata oppilasta harjoittele-
maan vuorovaikutusta aihepii-
riltään monenlaisissa tilan-
teissa rohkaisten viestinnän 
jatkumiseen mahdollisista kat-
koksista huolimatta 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuk-
sia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväi-
sissä tilanteissa sekä toisinaan yllä-
pitämään viestintätilannetta. 

T8 rohkaista oppilasta pitä-
mään yllä viestintätilannetta 
käyttäen monenlaisia viestin-
nän jatkamisen keinoja 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu enenevässä mää-
rin viestintään. Oppilas turvautuu 
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisui-
hin. Oppilas joutuu pyytämään tois-
toa tai selvennystä melko usein. 
Oppilas osaa jonkin verran soveltaa 
viestintäkumppanin ilmaisuja 
omassa viestinnässään. 

T9 tukea oppilaan viestinnän 
kulttuurista sopivuutta tarjoa-
malla mahdollisuuksia harjoi-
tella monipuolisia sosiaalisia ti-
lanteita 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus  

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaali-
sista tilanteista. Oppilas osaa käyt-
tää yleisimpiä kohteliaita terveh-
dyksiä ja puhuttelumuotoja sekä 
esittää kohteliaasti esimerkiksi 
pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tul-
kita tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T10 ohjata oppilasta työskente-
lemään vaativuudeltaan mo-
nentasoisten puhuttujen ja kir-
joitettujen tekstien parissa 
käyttäen erilaisia ymmärtämis-
strategioita 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää 
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas 
ymmärtää lyhyiden, yksinkertais-
ten, itseään kiinnostavien viestien 
ydinsisällön ja tekstin pääajatukset 
tuttua sanastoa sisältävästä, enna-
koitavasta tekstistä. Oppilas pystyy 
hyvin yksinkertaiseen päättelyyn 
asiayhteyden tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

  Taitotaso A2.1 

T11 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia tuottaa puhetta ja kir-
joitusta laajenevasta aihepii-
ristä kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen perussääntöihin 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas pystyy kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreettisista sekä itsel-
leen tärkeistä asioista käyttäen yk-
sinkertaisia lauseita ja konkreet-
tista sanastoa.  
Oppilas osaa helposti ennakoitavan 
perussanaston ja monia keskeisim-
piä rakenteita. Oppilas osaa sovel-
taa joitakin ääntämisen perussään-
töjä muissakin kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 
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MUU VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6  

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä.   

A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.  

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-

kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta paikalli-

seen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso 6. 

vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä 

eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen jär-

jestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä pe-

rusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin 

ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa ottaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien vaikutus 

kielen oppimisnopeuteen. 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielel-
linen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä  

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja koh-
taamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn 
kehittymistä  

S1 L1, L2 

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa  S1 L2, L3 

Kielenopiskelutaidot   

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen  

S2 L1, L3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- 
ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten  

S2 L1, L4, L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta 

S3 L2, L4 L5, L7 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L2, L4 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   
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T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuo-

toisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen 

ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan ar-

vostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, teh-

dään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain 

vähän.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja raken-

teiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen 

päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi eurooppalaista kielisalk-

kua käyttäen.   

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Ope-

tellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä ai-

heita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä 

ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväi-

nen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan 

erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaise-

minen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haas-

tattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilan-

teita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita ote-

taan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoi-

daan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitel-

laan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia 

kirjoitusmerkkejä. 

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista taidoistaan, 

kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin oppimisen kautta han-

kittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla 

on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua.  

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikri-

teereitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös 

itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa 

otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen 

ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

Vieraan kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-

nallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja maail-
man kielellinen ja kulttuurinen 
runsaus sekä opiskeltavan kie-
len asema siinä 

S1 Kielellisen ympäristön 
sekä kohdekielen ase-
man ja merkityksen 
hahmottaminen  

Oppilas tietää, että maailman kielet 
jakautuvat kielikuntiin ja osaa ker-
toa, mihin kielikuntaan opiskeltava 
kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, 
mitä kieliä lähiympäristössä puhu-
taan.  

T2 motivoida oppilasta arvosta-
maan omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaansa sekä maailman kie-
lellistä ja kulttuurista moni-
muotoisuutta ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvottavia en-
nakko-oletuksia  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostami-
sen perusteena. Oppilasta ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erot-
tavia ilmiöitä sekä tukea oppi-
laan kielellisen uteliaisuuden ja 
päättelykyvyn kehittymistä 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja opis-
keltavan kielen ja äidinkielensä tai 
muun osaamansa kielen rakenteelli-
sista, sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 

T4 ohjata oppilasta löytämään 
kohdekielistä aineistoa 

S1 Kohdekielisen aineiston 
löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, missä opiskelta-
vaa kieltä voi nähdä tai kuulla. 

Kielenopiskelutaidot    
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T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoitteisiin ja luoda salliva 
opiskeluilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välittyminen 
sekä kannustava yhdessä oppi-
minen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoit-
teita ja osallistuu ryhmän yhteisten 
tehtävien tekemiseen. 
 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiske-
lustaan ja kannustaa harjaan-
nuttamaan kielitaitoaan rohke-
asti ja myös tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyttäen sekä ko-
keilemaan, millaiset tavat oppia 
kieliä sopivat hänelle parhaiten 

S2 Kielenopiskelutavoittei-
den asettaminen ja 
opiskelutottumusten 
löytäminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielen-
opiskelulleen, harjoittelee erilaisia 
tapoja opiskella kieliä käyttäen myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa sekä 
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan. 

Kehittyvä kielitaito, taito toi-
mia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso A1.3 
T7 – T9 

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuk-
sia harjoitella eri viestintäka-
navia käyttäen suullista ja kir-
jallista viestintää ja vuorovaiku-
tusta 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista rutiinin-
omaisista viestintätilanteista tukeu-
tuen joskus viestintäkumppaniin.  
    

T8 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein apukeinoja. Op-
pilas osaa reagoida suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein (esim. nyök-
käämällä), äännähdyksin, tai muun-
laisella minimipalautteella. Oppilas 
joutuu pyytämään selvennystä tai 
toistoa hyvin usein. 

T9 auttaa oppilasta laajenta-
maan kohteliaaseen kielenkäyt-
töön kuuluvien ilmausten tun-
temustaan 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus  

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä koh-
teliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia il-
mauksia monissa rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa.    

Kehittyvä kielitaito, taito tul-
kita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 

T10 rohkaista oppilasta tulkit-
semaan ikätasolleen sopivia ja 
itseään kiinnostavia puhuttuja 
ja kirjoitettuja tekstejä  

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, 
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältä-
vää kirjoitettua tekstiä ja hidasta pu-
hetta asiayhteyden tukemana. Oppi-
las pystyy löytämään tarvitsemansa 
yksinkertaisen tiedon lyhyestä teks-
tistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T11 tarjota oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista kiinnit-
täen huomiota myös ääntämi-
seen ja tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas pystyy kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. Oppilas ään-
tää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee 
hyvin suppean perussanaston ja 
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muutaman tilannesidonnaisen il-
mauksen sekä peruskieliopin ainek-
sia. 

 

VIERAS KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

Vuosiluokilla 3-6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yhtei-

sessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppimäärä.   

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-

kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta paikalli-

seen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 

6.vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin 

sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen 

järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä 

perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin 

osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa ottaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien vaiku-

tus kielen oppimisnopeuteen. 

 

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisestä suhteesta  

S1 L1, L2, L4 

T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maa-
ilmassa ja sen levinneisyyttä  

S1 L2, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan salli-
vassa opiskeluilmapiirissä sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja 
arvioimaan osaamistaan 

S2 L3 

T4 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja 
rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös 
koulun ulkopuolella  

S2 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia vies-
tintätilanteita 

S3 L4 

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa tois-
toa ja hidastusta 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauk-
sia 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla hel-
posti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoite-
tusta tekstistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   
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T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista 

S3 L4 

 

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen 

ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysalueeseen. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opis-

keltavan kielen taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sa-

nastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, har-

rastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Harjoitellaan 

erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen 

merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä. 

Vieraan kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmai-

sumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on 

kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikri-

teereitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin, myös 
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itse- ja vertaisarvioinnin keinoin, ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa ote-

taan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen 

pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

 

Vieraan kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-

nallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppilasta jä-
sentämään käsitystään 
kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisistä 
suhteista  

S1 Kielten keskinäissuh-
teiden hahmottami-
nen 

Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hä-
nen osaamansa ja opiskelemansa kielet 
kuuluvat.  

T2 auttaa oppilasta hah-
mottamaan opiskelta-
van kielen asemaa maa-
ilmassa ja sen levinnei-
syyttä  

S1 Kielen aseman tunte-
minen  

Oppilas osaa kertoa, missä maissa opiskelta-
vaa kieltä puhutaan. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 ohjata oppilasta har-
jaannuttamaan viestin-
nällisiä taitojaan salli-
vassa opiskeluilmapii-
rissä sekä ottamaan 
vastuuta opiskelustaan 
ja arvioimaan osaamis-
taan 

S2 Toiminta opiskeluti-
lanteessa, oman osaa-
misen arviointi 

Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan ryh-
mässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä 
osallistuu ryhmän työskentelyyn myöntei-
sellä tavalla. Oppilas osaa arvioida kielitai-
tonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti. 

T4 rohkaista oppilasta 
näkemään opiskeltavan 
kielen taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppi-
mista ja oman kieliva-
rannon karttumista ja 
rohkaista löytämään ja 
hyödyntämään kohde-
kielisiä aineistoja myös 
koulun ulkopuolella  

S2 Kielen käyttöalueiden 
ja -mahdollisuuksien 
tunnistaminen  

Oppilas osaa nimetä joitakin kyseisen kielen 
käyttöalueita ja -mahdollisuuksia. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuoro-vai-
kutustilanteissa 

  Taitotaso A1.2 

T5 ohjata oppilasta har-
joittelemaan erilaisia, 
erityisesti suullisia vies-
tintätilanteita 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa,  

Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin 
toistuvista, rutiininomaisista viestintätilan-
teista tukeutuen vielä enimmäkseen viestin-
täkumppaniin.   

T6 rohkaista oppilasta 
käyttämään viestinsä 
perille saamiseksi mo-
nenlaisia, myös ei-kie-
lellisiä keinoja ja pyytä-
mään tarvittaessa tois-
toa ja hidastusta 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein 
keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas 
tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää 
toistamista tai hidastamista. 
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T7 ohjata oppilasta har-
joittelemaan erilaisia 
kohteliaisuuden ilmauk-
sia 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein 
yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuu-
den ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa.  

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T8 rohkaista oppilasta 
ottamaan selvää tilan-
neyhteyden avulla hel-
posti ennakoitavasta ja 
ikätasolleen sopivasta 
puheesta tai kirjoite-
tusta tekstistä 

S3 Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sa-
nan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta 
puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäi-
siä tietoja. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.1 

T9 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle so-
pivaa hyvin pienimuo-
toista puhumista ja kir-
joittamista 

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hy-
vin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää 
joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettä-
västi ja osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sa-
noja ja sanontoja. 

 

SAAMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: yh-

teisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen oppi-

määrä.   

Nämä ovat yleiset saamen kielen opetuksen perusteet. Opetuksen järjestäjä laatii näiden perusteiden mu-

kaan paikallisen sovelluksen pohjoissaameen, inarinsaameen tai kolttasaameen. 

A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.  

Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön, saamelaisalueen, 
Suomen ja Pohjoismaiden kielellinen ja kulttuurinen runsaus, ja he-
rättää oppilaassa kiinnostusta hänen omaa kieli- ja kulttuuritaus-
taansa kohtaan  

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvostamaan saamen kielten asemaa alkupe-
räiskansan kielinä sekä tutustuttaa oppilasta paikalliseen, elävään 
saamelaiskulttuuriin.  

S1 L2, L7 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn 
kehittymistä  

S1 L1, L4 

T4 ohjata oppilasta löytämään saamenkielistä aineistoa S1  L2, L3 

Kielenopiskelutaidot   
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T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen  

S2 L1, L7 

 T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan 
ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- 
ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten  

S2 L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta  

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L2, L4 

 T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin raken-
teisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 

Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan saamen kieliä sekä suomen kieltä 

ja joitakin muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin keskeisiin piirteisiin. Keskustellaan kielten sukulaisuus-

suhteista erityisesti luokassa tai koulussa puhuttujen tai opiskeltujen kielten osalta. Pohditaan omaa kieli- ja 

kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa saamen kielten puhuma-alueesta ja saamen kielten asemasta. Tutustutaan 

paikalliseen saamelaiskulttuuriin. Kiinnitetään huomiota siihen, mikä on yhteistä kaikille kielille ja miten voi 

toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan pa-

lautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja raken-

teiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen 

päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi eurooppalaista kielisalk-

kua käyttäen.  Ohjataan oppilaita huomaamaan saamenkielinen kieliympäristö. 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstiä, taito tuottaa tekstiä: Opetel-

laan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saamen kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä ai-

heita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saamenkielisessä 

ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväi-

nen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa sekä saamen 

kielen puhuma-alueella ja saamelaisten kotiseutualueella. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten 

esimerkiksi tervehtiminen ja avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetel-

laan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.  

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään saamenkie-

listä aineistoa. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja puhumista.  

Saamen kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Lei-

kin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita 

ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kie-

lisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kult-

tuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Saamen kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen arviointi saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmai-

sumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on 

kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa 

välineenä voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista kielisalkkua.  

 

Saamen kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää saamen kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikritee-

reitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin, myös itse- 

ja vertaisarvioinnin keinoin, ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan 

huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen poh-

jalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

 

Saamen kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sa-

nallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 virittää oppilaan kiin-
nostus lähiympäristön, 
saamelaisalueen, Suo-
men ja Pohjoismaiden 
kielellistä ja kulttuurista 
runsautta kohtaan ja he-
rättää oppilaassa kiin-
nostusta hänen omaa 
kieli- ja kulttuuritaus-
taansa kohtaan  

S1  Ei käytetä arvosanan muodostamisen perus-
teena. Oppilasta ohjataan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsearviointia. 
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T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan saamen 
kielten asemaa alkupe-
räiskansan kielinä sekä 
tutustuttaa oppilasta 
paikalliseen, elävään 
saamelaiskulttuuriin 

S1 Saamen kielten mer-
kityksen hahmotta-
minen 

Oppilas osaa kertoa, miksi Suomessa puhu-
taan saamea ja tuntee saamen kielten moni-
naisuutta  

T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmi-
öitä sekä tukea oppilaan 
kielellisen uteliaisuuden 
ja päättelykyvyn kehitty-
mistä 

S2 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja saamen kie-
len ja äidinkielensä tai muun osaamansa kie-
len rakenteellisista, sanastollisista tai muista 
eroista ja yhtäläisyyksistä. 

T4 ohjata oppilasta löy-
tämään kohdekielistä ai-
neistoa 

S1 Kohdekielisen aineis-
ton löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, missä saamen kieltä voi 
nähdä tai kuulla. 

Kielenopiskelutaidot 

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

S2 Tietoisuus tavoit-
teista ja toiminta ryh-
mässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja 
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien te-
koon. 
 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintä teknologiaa 
käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat 
oppia kieliä sopivat hä-
nelle parhaiten 

S2 Opiskelutavoitteiden 
asettaminen ja opis-
kelutottumusten löy-
täminen 

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelul-
leen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella 
kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintätekno-
logiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuoro-vai-
kutustilanteissa 

  Taitotaso A1.3 

T7järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyt-
täen suullista ja kirjal-
lista viestintää ja vuoro-
vaikutusta 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista 
viestintätilanteista tukeutuen joskus viestin-
täkumppaniin. 

T8 tukea oppilasta kie-
lellisten viestintästrate-
gioiden käytössä 

S3 Viestintästrategioi-
den käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvit-
see vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa rea-
goida suppein sanallisin ilmauksin, pienin 
elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, 
tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas 
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa 
hyvin usein. 
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T9 auttaa oppilasta laa-
jentamaan kohteliaa-
seen kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan 

S3 Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus  

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaa-
seen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia mo-
nissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilan-
teissa.    

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 

T10 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasol-
leen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja 
ja kirjoitettuja tekstejä  

S3 Tekstien tulkintatai-
dot 

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua 
tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tu-
kemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitse-
mansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä teks-
tistä. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.2 

T11 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle so-
pivaa pienimuotoista 
puhumista ja kirjoitta-
mista kiinnittäen huo-
miota myös ääntämi-
seen ja tekstin sisällön 
kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Tekstien tuottamis-
taidot 

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista 
ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen sup-
peaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman 
lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppi-
las ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin 
suppean perussanaston muutaman tilan-
nesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin 
aineksia.  

 

14.4.4 MATEMATIIKKA 

 

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajat-

telua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilai-

den kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus 

etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. 

Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäku-

vaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan 

opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteis-

kunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.  

Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaat-

tisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää matemaattista 

ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä 

erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja 

laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon 

sujuvuutta. 
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Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen  

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matema-
tiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itse-
luottamusta 

S1-S5 L1, L3, L5 

Työskentelyn taidot   

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa 
asioiden välillä 

S1-S5 L1, L4 

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyk-
siä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta. 

S1-S5 L1, L3, L4, L5 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisu-
jaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja 
kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen 

S1-S5 L1, L2, L4, L5 

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen ke-
hittämisessä  

S1-S5 L1, L4, L5 

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä 

S1-S5 L1, L3 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet   

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään mate-
maattisia käsitteitä ja merkintöjä. 

S1-S5 L1, L4 

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan 
ymmärrystään kymmenjärjestelmästä  

S2 L1, L4 

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin 
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin 

S2 L1, L4 

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominai-
suuksia 

S2 L1, L3, L6 

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappa-
leiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutus-
tuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin 

S4 L4, L5 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta 
ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksi-
kön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä. 

S4 L1, L3, L6 

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja 
diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja 
sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä 

S5 L4, L5 

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietoko-
neohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä 

S1 L1, L4, L5, L6 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T14 S1-S5 L1-L6 

S2 
Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen lukualueella 1-
1000.  
 
Opitaan murtoluvun käsite ja vertaillaan murtolukujen suuruutta konkretiaa käyttäen.  
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Tutustutaan desimaaliluvun käsitteeseen. Vertaillaan niiden suuruutta ja tutustutaan murtoluvun ja desi-
maaliluvun yhteyteen. Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. 
 
Varmistetaan kertolaskukäsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertolaskujen 
1-10 osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö että ositusjakotilanteissa.  
 
S4 
Opetellaan koordinaatiston ensimmäinen neljännes. 
 
Harjoitellaan mittaamista oppilaille tuttujen aiheiden parissa ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuu-
teen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan oppilaille tuttuja ja kiinnostavia 
omaan elämään liittyviä asioita. 
 
 
S5 
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan, esi-
tetään ja tulkitaan tietoa yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla. 
 
Harjoitellaan etsimään tilastollisesta aineistosta suurin ja pienin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet 

T1-T14 S1-S5 L1-L6 

S1 
Tutustutaan yksinkertaisiin graafisiin ohjelmointiympäristöihi. 
 
S2 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä, 0–10 000.  
 
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. 
 
Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia erilaisissa oppilaille tutuissa tilanteissa. 
 
Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. 
 
Harjoitellaan yhteen ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.  
 
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia. 
 
Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa konkreettisin välinein ja lukuyksiköittäin. 
 
S4 
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Tutustutaan pinta-alan käsitteeseen. 
 
Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyra-
midiin. 
 
Opetellaan koordinaatistosta toinen neljännes. Piirretään yksinkertaisia suurennoksia ja pienennöksiä. 
 
Harjoitellaan mittaamista oppilaille tuttujen aiheiden parissa ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuu-
teen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. 
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S5 
Harjoitellaan tilastollisesta aineistosta suurimman ja pienimmän arvon etsimistä. 
 
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, 
mahdollinen vai varma. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet 

T1-T14 S1-S5 L1-L6 

S2 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä, luvut 0–100 000.  
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla. 
Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittele-
malla lukuja. 
 
Perehdytään prosentin käsitteeseen. 
 
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Tutkitaan yhtälöä ja 
etsitään yhtälöön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla. 
 
Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa konkreettisin välinein ja lukuyksiköittäin. 
Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 
 
S4 
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista. 
 
Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. 
 
Käsitellään koordinaatiston kaikki neljännekset. 
 
Mitataan ja lasketaan oppilaille tuttuja ja kiinnostavia omaan elämään liittyviä asioita. 
 
S5 
Tutustutaan tilastollisista tunnusluvuista keskiarvoon. 
 
Harjoitellaan päättelemään todennäköisyyttä arkitilanteissa.  
 
Tutustutaan ohjelmointikielien mekanismeihin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet 

T1-T14 S1-S5 L1-L6 

S2 
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä, luvut 0–1 000 000.  
 
Syvennetään negatiivisen luvun käsite. 
 
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tulok-
sen suuruusluokan. 
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Lasketaan prosenttiluvuilla, käsitellään arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinker-
taisissa tapauksissa. 
 
S4 
Tarkastellaan symmetriaa suoran ja pisteen suhteen. 
 
Kerrataan koordinaatiston kaikki neljännekset. 
 
S5 
Kerrataan taulukot ja diagrammit. 
 
Kerrataan tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo sekä keskiarvo. Tutustutaan tyyppiarvoon. 
 
Tutustutaan ohjelmointikielien mekanismeihin tarkemmin. 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

S1 Ajattelun taidot: Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.  Sy-

vennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- 

ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjel-

mointiympäristössä. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. 

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lu-

kuja. 

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgorit-

meja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen ja opitaan 

kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmiste-

taan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksi-

köittäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen 

suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia väli-

neitä. 

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla. Opitaan 

murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa 

pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Perehdytään desimaalilukuihin osana kym-

menjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsittee-

seen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa 

tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä. 

S3 Algebra: Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustu-

taan tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeile-

malla. 
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S4 Geometria ja mittaaminen: Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luo-

kitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen sär-

miöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja 

muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja 

ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.  Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mit-

taamista ja luokittelemista.  

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymme-

trioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. 

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin. 

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita 

hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä. 

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mit-

tauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakul-

maisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. 

Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä. 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti 

kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään 

tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.  

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mah-

dollinen vai varma. 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. Matematiikkaa opis-

kellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat keskeisessä asemassa.  Välineet 

tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikut-

taa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tär-

keä ja oppilaita motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuksessa ja 

opiskelussa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6  

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, 

jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Matema-

tiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan 

osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden ke-

hittää taitojaan niin, että myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat.  Oppilaille tarjotaan sopivia 

välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle 

turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun.   
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Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla käsiteltäviä 

sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova on-

gelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset. 

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden ma-

temaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on monipuolista ja palaute 

ohjaavaa ja rakentavaa.  Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen kehittymistä ja rohkaisevat tarvitta-

essa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. 

Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppi-

laita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan 

opiskelua kohtaan.  

Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen, välineiden, 

piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa, ratkaisujen oikeelli-

suus sekä taito soveltaa opittua. 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Palaut-

teella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Op-

pilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen. 

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / 

arvosanaa kahdeksan varten 

 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet oppi-
aineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Merkitys, arvot, asenteet     

T1 pitää yllä oppilaan innos-
tusta ja kiinnostusta mate-
matiikkaa kohtaan sekä tu-
kea myönteistä minäkuvaa 
ja itseluottamusta 

S1-S5  Ei vaikuta arvion tai arvosanan 
muodostamiseen. Oppilaita ohja-
taan pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Työskentelyn taidot     

T2 ohjata oppilasta havaitse-
maan yhteyksiä oppimiensa 
asioiden välillä 

S1-S5 Opittujen asioiden yhtey-
det  

Oppilas tunnistaa ja antaa esi-
merkkejä oppimiensa asioiden vä-
lisistä yhteyksistä 

T3 ohjata oppilasta kehittä-
mään taitoaan esittää kysy-
myksiä ja tehdä perusteltuja 
päätelmiä havaintojensa 
pohjalta 

S1-S5 Kysymysten esittäminen 
ja päättelytaidot  

Oppilas osaa esittää matematii-
kan kannalta mielekkäitä kysy-
myksiä ja päätelmiä. 

T4 kannustaa oppilasta esit-
tämään päättelyään ja rat-
kaisujaan muille konkreetti-
sin välinein, piirroksin, suulli-
sesti ja kirjallisesti myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntäen 

S1-S5 Ratkaisujen ja päätelmien 
esittäminen 

Oppilas esittää ratkaisujaan ja 
päätelmiään eri tavoin. 
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T5 ohjata ja tukea oppilasta 
ongelmanratkaisutaitojen 
kehittämisessä 

S1-S5 Ongelmaratkaisutaidot Oppilas käyttää ongelmanratkai-
sussaan erilaisia strategioita. 

T6 ohjata oppilasta kehittä-
mään taitoaan arvioida rat-
kaisun järkevyyttä ja tulok-
sen mielekkyyttä 

S1-S5 Taito arvioida ratkaisua  Oppilas osaa pääsääntöisesti arvi-
oida ratkaisun järkevyyttä ja tu-
loksen mielekkyyttä. 

Käsitteelliset ja tiedonala-
kohtaiset tavoitteet  

   

T7 ohjata oppilasta käyttä-
mään ja ymmärtämään ma-
temaattisia käsitteitä ja mer-
kintöjä  

S1-S5 Matemaattisten käsittei-
den ymmärtäminen ja 
käyttö  

Oppilas käyttää pääsääntöisesti 
oikeita käsitteitä ja merkintöjä. 

T8 tukea ja ohjata oppilasta 
vahvistamaan ja laajenta-
maan ymmärrystään kym-
menjärjestelmästä  

S2 Kymmenjärjes-telmän 
ymmärtäminen 

Oppilas hallitsee kymmenjärjes-
telmän periaatteen, myös desi-
maalilukujen osalta. 

T9 tukea oppilasta lukukäsit-
teen kehittymisessä positii-
visiin rationaalilukuihin ja 
negatiivisiin kokonaislukui-
hin 

S2 Lukukäsite Oppilas osaa käyttää positiivisia 
rationaalilukuja ja negatiivisia ko-
konaislukuja 

T10 opastaa oppilasta saa-
vuttamaan sujuva laskutaito 
päässä ja kirjallisesti hyödyn-
täen laskutoimitusten omi-
naisuuksia 

S2 Laskutaidot ja peruslasku-
toimitusten ominaisuuk-
sien hyödyntäminen 

Oppilas laskee melko sujuvasti 
päässä ja kirjallisesti. 

T11 ohjata oppilasta havain-
noimaan ja kuvailemaan 
kappaleiden ja kuvioiden 
geometrisia ominaisuuksia 
sekä tutustuttaa oppilas 
geometrisiin käsitteisiin 

S4 Geometrian käsitteet ja 
geometristen ominai-
suuksien havainnointi 

Oppilas osaa luokitella ja tunnis-
taa kappaleita ja kuvioita.  Oppi-
las osaa käyttää mittakaavaa sekä 
tunnistaa suoran ja pisteen suh-
teen symmetrisiä kuvioita. 

T12 ohjata oppilasta arvioi-
maan mittauskohteen suu-
ruutta ja valitsemaan mit-
taamiseen sopivan välineen 
ja mittayksikön sekä pohti-
maan mittaustuloksen järke-
vyyttä 

S4 Mittaaminen  Oppilas osaa valita sopivan mitta-
välineen, mitata ja arvioida mit-
taustuloksen järkevyyttä. Oppilas 
osaa laskea pinta-aloja ja tila-
vuuksia. Hän hallitsee yleisimmät 
mittayksikkömuunnokset. 

T13 ohjata oppilasta laati-
maan ja tulkitsemaan taulu-
koita ja diagrammeja sekä 
käyttämään tilastollisia tun-
nuslukuja sekä tarjota koke-
muksia todennäköisyydestä 

S5 Taulukoiden ja diagram-
mien laatiminen ja tul-
kinta 

Oppilas osaa laatia taulukon an-
netusta aineistosta sekä tulkita 
taulukoita ja diagrammeja. Oppi-
las osaa laskea keskiarvon ja mää-
rittää tyyppiarvon. 

T14 innostaa oppilasta laati-
maan toimintaohjeita tieto-
koneohjelmina graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

S1 Ohjelmointi graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan 
ohjelman graafisessa ohjelmoin-
tiympäristössä. 
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14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 

 

Oppiaineen tehtävä  

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu 

oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- 

että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. Läh-

tökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. 

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä 

kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään 

luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsit-

telemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa 

käytetään opetuksen perustana181 ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristö-

opissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 

ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen 

vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. 

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on tunnistaa 

niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnassa. 

Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen 

kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä 

ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan 

kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös 

omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme 

sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon 

kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten 

toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.  

Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja koh-

taan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua 

monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin. 

Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan ympäröivää 

maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa 

kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäris-

tön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri tiedonalojen ominais-

piirteitä.  

  

                                                           
181 Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § 
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Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot, asenteet   

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympä-
ristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäris-
töopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen  

S1-S6  

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoit-
teita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä 
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan 

S1-S6 L1, L7 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata 
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhtei-
söissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän 
kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle 

S1-S6 L3, L7 

Tutkimisen ja toimimisen taidot   

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä 
sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana 

S1-S6 L1, L7 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutki-
muksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimis-
ympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen 

S1-S6 L1, L5 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuk-
siaan eri tavoin  

S1-S6 L1, L2, L5 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten 
käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita 
kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien  

S2-S6 L2, L3, L5 

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toi-
minnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan tur-
vallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen 

S1-S6 L3 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja ret-
keilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 

S2-S6 L3 

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimi-
mista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppi-
lasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppi-
laan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan 

S1-S6 L2, L3 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tie-
don hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuk-
sen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti 

S1-S6 L5, L4 

Tiedot ja ymmärrys   

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa 
ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehit-
tämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täs-
mällistä käyttöä 

S1-S6 L1 

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilai-
sia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäris-
töä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 L1, L5 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia 

S1-S6 L2, L4, L5 
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T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristö-
jen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta 
ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen 

S1, S3-S6 L1 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan 
omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartan-
käyttö- ja muita geomediataitoja 

S3-S6 L1, L5 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaali-
sia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan pe-
rustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 

S2, S4-S6 L1 

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemialli-
sia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan 
perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 

S2, S4-S6 L1 

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen ter-
veystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuo-
ruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta har-
joittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa 

S1-S3, S6 L1, L3 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T19 S1-S6 L1-L5, L7 

S1 
Käsitellään perhettä, ystäviä, tunteita sekä tutustutaan terveellisiin elämäntapoihin. 
 
S2 
Käsitellää kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteet sekä opitaan, miten apua haetaan. Tutustutaan lähiym-
päristön vaaratekijöihin ja harjoitellaan toimintaa eri tilanteissa. Käsitellään liikennesääntöjä ja -merkkejä 
sekä käyttäytymistä pyöräilijänä ja osana joukkoliikennettä. Tutustutaan yksinkertaisten laitteiden toimin-
taperiaatteisiin. Harjoitellaan yhteisössä toimimista, esim. ryhmätyöt. 
 
S3 
Käsitellään Suomen maantietoa Siuntion kulttuurikohteet huomioiden. Perehdytään Suomeen ja maanosiin 
karttapallolla sekä opitaan ilmansuunnat. Tutustutaan oman kotiseudun ja maakunnan luonnonoloihin. 
 
S4 
Opiskellaan lähiympäristön yleisimpiä kasvi-, sieni- ja eläinlajeja. Tutustutaan kasvien, eläinten ja sienten 
luokitteluun. Suoritetaan tutkimus käytännössä: alkutilanne-muutos-lopputilanne-raportointi, esimerkiksi 
kasvatusprojekti "siemenestä kasviksi". Perehdytään luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön eroi-
hin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Havainnoidaan eri elinympäristöjen lajistoa esim. linnut, perhoset, kas-
vit, nisäkkäät. 
 
S5 
Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tu-
tustutaan ravintoketjuihin. Mietitään mitä luonnonsuojelu merkitsee omassa elämässä. Opitaan kierrätystä 
ja omien valintojen vaikutusta. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T19 S1-S6 L1-L5, L7 

S1 
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Käsitellään tunnenimistöä, tunteiden ilmaisutapoja ja tunteiden hallintaa. Pohditaan omien ja yhteiskunnan 
arvojen merkitystä. Tutustutaan terveellisiin elämäntapoihin ja henkiseen hyvinvointiin. 
 
S2 
Jatketaan laitteiden ja rakenteiden tutkimista. Harjoitellaan ensiavun perustaitoja ja turvallisuusnäkö-koh-
tien huomioimista jokapäiväisessä elämässä. Käsitellään likennekäyttäytymistä. Harjoitellaan yh-teisössä 
toimimista sekä tutustutaan kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteisiin. Painotetaan fyysinen ja henkisen 
koskemattomuuden merkitystä. 
 
S3 
Käsitellään Pohjoismaat ja Baltian maat maantiedon ja kulttuurin kannalta. Opetellaan karttojen sekä eri 
lähteiden käyttöä tiedonhankinnassa. 
 
S4 
Jatketaan eliöiden tutkimista, havainnointia ja luokittelua. Tutkitaan maa- ja kallioperää sekä perehdytään 
eri sääilmiöihin. Opiskellaan laitteiden toimintaperiaatteita ja rakenteita. 
 
S5 
Perehdytään valon ja äänen sekä sähkön ominaisuuksiin. Opetellaan palaminen, yhteyttäminen ja veden 
kiertokulku. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T19 S1-S6 L1-L5, L7 

S1 
Käsitellään kasvaminen ja kypsyminen syntymästä kuolemaan sekä murrosiän fyysiset ja psyykkiset muutok-
set. Tutustutaan yleisimpiin sairauksiin ja niiden hoitoon kotona. Opetellaan keskeiset elinjär-jestelmät ku-
ten luusto, lihaksisto, verenkieto, lisääntyminen. Opitaan terveellisten elämäntapojen mer-kitys esim. ra-
vinto, lepo, liikunta ja ihmissuhteet. Tutustutaan eri ravintoaineisiin. 
 
S2 
Opiskellaan sähkö-, paloturvallisuutta, tapaturmien ehkäisyä sekä turvallista liikkumista. Käsitellään myrk-
kyjä esim. alkoholi ja tupakka. Harjoitellaan yhteisössä toimimista esim. luokan yhteisen projektin avulla. 
 
S3 
Käsitellään Eurooppa niiden maiden, maantiedon ja kulttuurin kannalta. Syvennetään karttojen sekä eri läh-
teiden käyttöä tiedonhankinnassa. 
 
 
S4 
Tutkimuksen aiheena kasvien kokeellinen kastavus ja kasvion laadinta. Tutustutaan lähiympäristöön ja joka-
miehen oikeuksiin kestävän kehityksen näkökulmasta.  
 
S5 
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ympäristöopin oppiaine vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet 

T1-T19 T1-T19 T1-T19 

S1 
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Käsitellään murrosiän psyykkiset ja fyysiset muutokset esim. seksuaalisuus, arvot esim. omien ja yh-teiskun-
nan arvojen pohtiminen sekä mielenterveystaidot esim. tunnenimistöä, tunteiden ilmaisutapoja, tunteiden 
hallintaa. 
 
S2 
Käsitellään tasa-arvoa eri näkökulmista sekä vastuunottoa omista teoista. Harjoitellaan toisten huo-mioi-
mista. Perehdytään elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden turvalliseen käyttöön. Anne-taan 
päihdekasvatusta ja harjoitellaan yhteisössä toimimista. 
 
S3 
Tutustutaan maailman ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä eläimistöön ja ihmisen sopeutumista eri 
olosuhteisiin. Käsitellään Afrikka, Aasia, Oseaania, Amerikat niiden maiden, maantiedon ja kulttuurin kan-
nalta. Opiskellaan globalisaation merkitystä sekä luonnon ja ihmisten erilaisia vuorovaikutussuhteita. 
 
S4 
Tutustutaan eliökunnan luokitteluun ja vuorovaikutussuhteisiin. Laaditaan käytännön tutkimus, joka toteu-
tetaan ja raportoidaan ikätason ja edellytysten mukaisesti. Tutkitaan luonnonvesiä veden puhdistusta. 
 
S5 
Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan 
energian säilymisen periaatteeseen. 

 

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoi-

hin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtai-

siin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista 

kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedosta-

maan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, ar-

jen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.  Lisäksi harjoitel-

laan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita. 

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät 

arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa 

eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoi-

tellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähkö-

turvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus 

sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan eri-

laisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. 

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uu-

tisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja 

ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä glo-

baalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käyte-

tään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa. 

S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympä-

ristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön 
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sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutki-

muksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden 

muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohja-

tusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoi-

daan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olo-

muotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan ai-

neen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergi-

aan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tut-

kitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maa-

pallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutus-

suhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reit-

teihin sekä metsien hyötykäyttöön.  

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuu-

den vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistämi-

nen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan glo-

baali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläin-

ten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiym-

päristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallis-

tumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ym-

päristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja 

työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tari-

noiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään 

tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja ope-

tusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutus-

tilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luon-

tokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kan-

nalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely 

opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista 

oppimista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opis-

kelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäris-

töissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä 

kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jo-

kaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja 

eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yh-

teisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työta-

pojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristö-

opissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen. 
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Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee mo-

nipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta ase-

tettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -kä-

sityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittä-

misehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja moti-

vaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi pe-

rustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön 

lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa ar-

vioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistar-

peiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa.  Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden 

arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuu-

det.  

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen. 

Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista ar-
viota/arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaa-
minen 

Merkitys, arvot, asenteet    

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan 
kiinnostusta ympäristöön ja ym-
päristöopin opiskeluun sekä aut-
taa oppilasta kokemaan kaikki 
ympäristöopin tiedonalat merki-
tyksellisiksi itselleen 

S1-S6 Ympäristöopin mer-
kityksen hahmotta-
minen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 
ympäristöopin tiedonalojen merki-
tyksestä. 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta 
asettamaan omia opiskelutavoit-
teita ja työskentelemään pitkä-
jänteisesti niiden saavuttamiseksi 
sekä tunnistamaan omaa ympä-
ristöopin osaamistaan 

S1-S6 Tavoitteellinen työs-
kentely ja oppimaan 
oppiminen 

Oppilas osaa asettaa omia tavoit-
teita pienille kokonaisuuksille ja 
työskennellä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

T3 tukea oppilaan ympäristötie-
toisuuden kehittymistä sekä oh-
jata oppilasta toimimaan ja vai-
kuttamaan lähiympäristössään ja 
-yhteisöissään kestävän kehityk-
sen edistämiseksi ja arvostamaan 
kestävän kehityksen merkitystä 
itselle ja maailmalle 

S1-S6 Kestävän kehityksen 
tiedot ja taidot 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla kestävän tulevaisuuden ra-
kentamista tukevia ja uhkaavia te-
kijöitä.  
Oppilas osaa kuvata erilaisia kei-
noja lähiympäristön ja -yhteisöjen 
vaalimiseen, kehittämiseen ja nii-
hin vaikuttamiseen sekä toimia oh-
jatusti yhteisessä vaikuttamispro-
jektissa. 
 

Tutkimisen ja toimimisen taidot    

T4 rohkaista oppilasta muodosta-
maan kysymyksiä eri aihepiireistä 

S1-S6 Kysymysten muodos-
taminen 

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen 
liittyviä kysymyksiä, joita voidaan 



340 
 

sekä käyttämään niitä tutkimus-
ten ja muun toiminnan lähtökoh-
tana 

yhdessä kehittää tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohdaksi. 

T5 ohjata oppilasta suunnittele-
maan ja toteuttamaan pieniä tut-
kimuksia, tekemään havaintoja ja 
mittauksia monipuolisissa oppi-
misympäristöissä eri aisteja ja 
tutkimus- ja mittausvälineitä 
käyttäen 

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
suunnittelu, havain-
nointi ja mittaukset 

 

Oppilas osaa toimia, havainnoida, 
mitata ja dokumentoida tuloksia 
ohjeiden mukaisesti.  
Oppilas osaa suunnitella pieniä tut-
kimuksia yksin tai yhdessä muiden 
kanssa. 
 

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan 
syy-seuraussuhteita, tekemään 
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 
esittämään tuloksiaan ja tutki-
muksiaan eri tavoin  

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
johtopäätösten teke-
minen ja tulosten 
esittäminen 

Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-
seuraussuhteiden tunnistamista ja 
osaa tehdä yksinkertaisia johtopää-
töksiä tuloksista. 
Oppilas osaa esittää tuloksiaan sel-
keästi. 

T7 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään arjen teknologisten sovel-
lusten käyttöä, merkitystä ja toi-
mintaperiaatteita sekä innostaa 
oppilaita kokeilemaan, keksi-
mään ja luomaan uutta yhdessä 
toimien 

S2-S6 Teknologinen osaa-
minen ja yhteistyö 
teknologisessa on-
gelmanratkaisussa 

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen 
teknologisten sovellusten toiminta-
periaatteita ja antaa esimerkkejä 
niiden merkityksestä. 
Oppilas osaa työskennellä kokei-
luissa ja keksimisessä yhdessä toi-
mien. 

T8 kannustaa oppilasta edistä-
mään hyvinvointia ja turvalli-
suutta toiminnassaan ja lähiym-
päristössään ja ohjata oppilasta 
toimimaan turvallisesti, tarkoi-
tuksenmukaisesti, vastuullisesti 
ja itseään suojellen 

S1-S6 Turvallisuuden edis-
täminen ja turvatai-
dot 

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hy-
vinvointiin ja turvallisuuteen liitty-
viä tekijöitä esimerkkien avulla. 
Oppilas osaa kuvata turvallisuusoh-
jeita ja toimintatapoja erilaisissa 
vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa 
käyttää niitä oppimistilanteissa 
sekä harjoittelee niiden perustele-
mista ympäristöopin eri tiedonalo-
jen avulla. 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja 
toimimaan sekä liikkumaan ja 
retkeilemään luonnossa ja raken-
netussa ympäristössä 

S2-S6 Ympäristössä toimi-
minen ja tutkiminen 

Oppilas osaa toimia, liikkua ja ret-
keillä luonnossa ja rakennetussa 
ympäristössä ohjeiden mukaisesti. 
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia 
ympäristössä ohjatusti sekä yksin 
että ryhmän jäsenenä. 

T10 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia harjoitella ryhmässä toi-
mimista erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutustilanteissa, innos-
taa oppilasta ilmaisemaan itse-
ään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnis-
taa, ilmaista ja säädellä tuntei-
taan 

S1-S6 Vuorovaikutuksen 
taitojen kehittämi-
nen sekä tunteiden 
tunnistaminen ja 
säätely 

Oppilas osaa kuvata esimerkkien 
avulla ryhmässä toimimiseen, koh-
teliaaseen käytökseen sekä tuntei-
den ilmaisuun ja niiden säätelyyn 
liittyviä toimintamalleja ja harjoit-
telee niiden soveltamista eri roo-
leissa. 
 

T11 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa tie-
don hankinnassa, käsittelyssä ja 

S1-S6 Tieto- ja viestintätek-
nologian käyttämi-
nen 

Oppilas osaa käyttää tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tutkimusprosessin 
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen 
välineenä. 
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esittämisessä sekä vuorovaiku-
tuksen välineenä vastuullisesti, 
turvallisesti ja ergonomisesti 

Oppilas osaa kuvata tieto- ja vies-
tintäteknologian vastuullista, tur-
vallista ja ergonomista käyttöä. 

Tiedot ja ymmärrys    

T12 ohjata oppilasta hahmotta-
maan ympäristöä, ihmisten toi-
mintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin käsitteiden avulla 
sekä kehittämään käsiterakentei-
taan ennakkokäsityksistä kohti 
käsitteiden täsmällistä käyttöä 
 

S1-S6 Käsitteiden käyttö Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ih-
misen toimintaa ja niihin liittyviä il-
miöitä ympäristöopin tiedonalojen 
keskeisillä käsitteillä ja omin sa-
noin. 
Oppilas osaa yhdistää käsitteitä 
loogisesti toisiinsa. 

T13 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään, käyttämään ja tekemään 
erilaisia malleja, joiden avulla voi-
daan tulkita ja selittää ihmistä, 
ympäristöä ja niiden ilmiöitä 

S1-S6 Mallien käyttäminen Oppilas osaa käyttää ja tulkita eri-
laisia konkreettisia malleja. 
Oppilas harjoittelee abstraktien 
mallien käyttöä. 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan 
luotettavaa tietoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia näkemyksiä 
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti tietolähteitä ja näkö-
kulmia 

S1-S6 Näkemyksien ilmai-
seminen ja kriittinen 
lukutaito 

Oppilas osaa hakea tietoa erilai-
sista tietolähteistä ja valita joitakin 
luotettavia tietolähteitä. 
Oppilas harjoittelee erilaisten nä-
kemysten perustelemista ja osaa 
nimetä eroja eri näkökulmissa. 

T15 ohjata oppilasta luonnon tut-
kimiseen, eliöiden ja elinympäris-
töjen tunnistamiseen ja ekologi-
seen ajatteluun sekä ohjata oppi-
lasta ihmisen rakenteen, elintoi-
mintojen ja kehityksen ymmärtä-
miseen 

S1, S3-
S6 

Biologian tiedonala: 
Luonnon tutkiminen, 
eliöiden ja elinympä-
ristöjen tunnistami-
nen, ihmisen ra-
kenne, elintoiminnot 
ja kehitys 

Oppilas osaa havainnoida luontoa, 
tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja 
niiden tunnusomaisia elinympäris-
töjä. 
Oppilas laatii ohjatusti pienen kas-
vion, osaa tutkia kokeellisesti kas-
vien kasvua yksin ja yhdessä mui-
den kanssa sekä osaa pääpiirteit-
täin kuvata ihmisen rakenteen, 
elintoiminnat ja kehityksen. 

T16 ohjata oppilasta maantie-
teelliseen ajatteluun, hahmotta-
maan omaa ympäristöä ja koko 
maailmaa sekä harjaannutta-
maan kartankäyttö- ja muita geo-
mediataitoja 

S3-S6 Maantiedon tie-
donala: 
Maapallon hahmot-
taminen, kartta- ja 
muut geomediatai-
dot 

Oppilas osaa tunnistaa eri alueta-
sot, jäsentää omaa ympäristöään, 
hahmottaa opiskelemiaan alueita 
ja koko maapallon karttakuvaa 
sekä osaa kuvata alueellista moni-
muotoisuutta maapallolla. 
Oppilas osaa käyttää karttoja ja 
muita geomedialähteitä tiedon-
haussa ja esittämisessä. 

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja selittämään fysi-
kaalisia ilmiöitä arjessa, luon-
nossa ja teknologiassa sekä ra-
kentamaan perustaa energian 
säilymisen periaatteen ymmärtä-
miselle 

S2, S4-
S6 

Fysiikan tiedonala: 
Fysikaalisten ilmiöi-
den 
tutkiminen, kuvaami-
nen ja selittäminen 

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä 
arjessa, luonnossa ja teknologiassa 
sekä harjoittelee niihin liittyviä seli-
tyksiä. 
Oppilas osaa käyttää energia-, 
voima- ja liikekäsitteitä arkisissa ti-
lanteissa ja osaa antaa esimerkkejä 
energian säilymisen periaatteesta. 
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T18 ohjata oppilasta tutkimaan, 
kuvaamaan ja selittämään kemi-
allisia ilmiöitä, aineiden ominai-
suuksia ja muutoksia sekä raken-
tamaan perustaa aineen säilymi-
sen periaatteen ymmärtämiselle 

S2, S4-
S6 

Kemian tiedonala: 
Kemiallisten ilmiöi-
den tutkiminen, ku-
vaaminen ja selittä-
minen 

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata 
olomuotoja ja tuttujen aineiden 
ominaisuuksia sekä harjoittelee nii-
hin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa 
selittää aineen säilymisen periaat-
teen avulla esimerkiksi veden kier-
tokulkua tai kierrätystä. 

T19 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään terveyden osa-alueita, ar-
jen terveystottumusten merki-
tystä sekä elämänkulkua, lapsuu-
den ja nuoruuden yksilöllistä kas-
vua ja kehitystä sekä rohkaista 
oppilasta harjoittelemaan ja so-
veltamaan terveysosaamistaan 
arjessa. 

S1-S3, 
S6 

Terveystiedon tie-
donala: 
Terveyden osa-aluei-
den ja arjen terveys-
tottumuksien tunte-
mus sekä niiden 
merkityksen pohti-
minen, ikäkauteen 
liittyvän kasvun ja 
kehityksen tunnista-
minen ja kuvaami-
nen 

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-
alueita ja antaa esimerkkejä siitä, 
miten terveyttä voidaan arjessa 
edistää. 
Oppilas osaa kuvata elämänkulun 
eri vaiheita ja selittää murrosikään 
liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityk-
sen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöl-
listä vaihtelua. 
 

 

14.4.6 USKONTO 

 

Oppiaineen tehtävä 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Ope-

tus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja 

katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää us-

konnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus 

antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohja-

taan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa poh-

ditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon 

opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että nii-

den välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää. 

  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatte-

luun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetun-

temusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus an-

taa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja 

arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi 

jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

 

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuk-

sessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin 

periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin.  Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustu-

taan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suo-

messa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttä-

mään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa. 
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Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. 

Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syr-

jintää vastaan. 

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon 
pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin 

S1  L1 

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon ri-
tuaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuk-
siin  

S1  L1, L2 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen eri-
tyispiirteitä ja vertauskuvallisuutta 

S1, S2   L2, L3, L4 

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään 
uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä 

S1, S2, S3  L4, L5, L6 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan 
uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan 

S1, S2  L1, L2 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinus-
koon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroo-
passa  

S2, S3  L2 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen py-
hää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskon-
nollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa 

S1, S2, S3  L2, L5, L6 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon 
eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin 
periaatteisiin 

S1, S2, S3   L7 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja eri-
tyisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä ar-
voja yksilön ja yhteisön näkökulmasta 

S2, S3   L2 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja 
pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettis-
ten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta 

S2, S3   L1, L3, L6 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä 
kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tuntei-
taan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään  

S1, S2, S3   L1, L4, L6, L7 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvista-
maan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luot-
tamusta elämään 

S3   L1 

 

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 
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Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa 

hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Op-

pilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä 

musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, 

tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kerto-

muksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. 

 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalai-

sessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin 

ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista 

taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja 

erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa ote-

taan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. 

 

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdin-

nan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.  Tär-

keitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan 

uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Kä-

sitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja 

omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 

 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

 

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen 

oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käy-

tetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuoro-

vaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdol-

lisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäpro-

jekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää kou-

lussa edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6  

 

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden eri-

laiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä 

tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvis-

tetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6   

 

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan 

oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia 

tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä 

muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen.   Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito 
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ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huo-

miota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.   

 

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan luku-

vuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.   

 

Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvo-

sanaa kahdeksan varten 

 

Tavoitteet 
 

Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

T1 ohjata oppilasta perehtymään opis-
keltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, 
uskonnon moniluku-
taito 
 

Oppilas osaa nimetä opiskel-
tavan uskonnon lähteitä ja 
tekstejä sekä kuvata niiden 
keskeisiä sisältöjä.  
 

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskel-
tavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin 
ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin  

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, 
uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas osaa kertoa esimerk-
kien avulla opiskeltavan us-
konnon keskeisistä rituaa-
leista, tavoista ja pyhistä pai-
koista sekä kuvata niiden 
merkitystä. 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan us-
konnollisen kielen erityispiirteitä ja ver-
tauskuvallisuutta 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 

Oppilas osaa antaa esimerk-
kejä uskonnollisesta kielestä 
ja sen vertauskuvallisuudesta  

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan 
ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 

S1, S2, 
S3 

Oppimaan oppimi-
sen taidot uskonnon 
opiskelussa 

Oppilas osaa hakea tietoa 
useasta lähteestä. Oppilas 
harjoittelee arvioimaan löytä-
mänsä tiedon luotettavuutta 
ja objektiivisuutta. 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suo-
men ja Euroopan uskonnollisiin ja katso-
muksellisiin juuriin ja nykytilaan 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuu-
ria koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa uskontojen 
merkityksiä yhteiskuntien ke-
hityksessä, kulttuurissa ja 
mediassa ja osaa antaa niistä 
esimerkkejä.  
Hän osaa kuvata suomalaisen 
ja eurooppalaisen uskonnolli-
suuden juuria pääpiirteis-
sään. 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon ja islamiin ja nii-
den vaikutukseen ja historiaan Euroo-
passa 

S2, S3 Uskontoa ja kulttuu-
ria koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata juutalai-
suuden, kristinuskon ja isla-
min pääpiirteet sekä niiden 
keskinäiset suhteet.  
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T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan 
omaa ja toisen pyhää sekä käyttäyty-
mään asianmukaisesti erilaisissa uskon-
nollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa 

S1, S2, 
S3 

Uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas tietää, miten toimi-
taan ja pyrkii toimimaan asi-
anmukaisesti ja kunnioitta-
vasti erilaisissa uskonnolli-
sissa tilanteissa ja paikoissa. 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskel-
tavan uskonnon eettisiin opetuksiin 
sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin 
periaatteisiin 

S1, S2, 
S3 

Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tunnistaa ja osaa ni-
metä opiskeltavan uskonnon 
eettisiä opetuksia sekä us-
kontoja ja katsomuksia yhdis-
täviä eettisiä periaatteita.  

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ih-
misoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen 
oikeuksien sopimukseen sisältyviä ar-
voja yksilön ja yhteisön näkökulmasta 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka 
 

Oppilas tietää YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimuksen keskei-
sen sisällön ja osaa kertoa 
esimerkkejä ihmisoikeuksista. 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemi-
ään valintoja ja pohtimaan toiminnan 
taustalla vaikuttavia arvoja eettisten pe-
riaatteiden ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 

S2, S3 
            

Eettinen pohdinta    Oppilas osaa kertoa arjen esi-
merkkejä kestävän tulevai-
suuden rakentamisesta. Hän 
osaa soveltaa opiskelemansa 
uskonnon eettisiä periaat-
teita omassa pohdinnassaan.  

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia 
keskustella eettisistä kysymyksistä, il-
maista rakentavasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä harjoitella perustelemaan 
omia näkemyksiään 

S1, S2, 
S3 

Ajattelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen 
keskusteluun, osaa kuunnella 
toisia ja ilmaista itseään. 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodosta-
maan ja vahvistamaan myönteistä maa-
ilmankatsomusta, itsetuntoa ja luotta-
musta elämään 

S3  Ei vaikuta arvosanan muo-
dostumiseen. Oppilaita ohja-
taan pohtimaan kokemuksi-
aan osana itsearviointia. 

 

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6  

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Us-

konto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskon-

non opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman us-

konnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luon-

teen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvaus-

ten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.   

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvauksen perustalle.  
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S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. 

Sisältöjen valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinus-

koa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina. Pe-

rehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimin-

taan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityis-

piirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen 

kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maail-

manuskonnoksi. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kult-

tuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tie-

toja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuu-

rista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liitty-

vään symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.   

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. 

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja 

kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähi-

alueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja kat-

somuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskon-

todialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimer-

keillä.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkau-

den kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskon-

noissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testa-

mentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien so-

pimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja 

hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntai-

dot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa 

oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytä-

vään keskusteluun. 

Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S3 L1-L7 

S1  
Perehdytään vanhan testamentin syntyyn, Raamatun alkukertomuksiin ja keskeisimpiin Vanhan testamen-
tin henkilöihin.  
 
Tutustutaan seurakunnan toimintaan, kirkollisiin toimituksiin ja kirkkovuoden juhliin.  
 
Perehdytään syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liitty-
vään symboliikkaan. Oppilas vierailee mahdollisuuksien mukaan Siuntion kirkossa. Kirkkovierailut voidaan 
toteutta useiden aineiden yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena.  
 
Koululle voidaan kutsua uskonnollisten yhteisöjen vierailijoita alustamaan eri aiheista tai tehdä vierailu-
käyntejä.  
 
S2 
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Tutustutaan kristinuskon suurimpiin haaroihin: katoliseen ja ortodoksiseen kirkkoon sekä helluntailaisuu-
teen. Oppilas tutustuu oman koulun uskonnolliseen moninaisuuteen. 
 
S3 
Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita.  
 
Etiikassa tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvin-
vointi. Oppilas harjoittelee ikätasonsa mukaista eettistä keskustelua, omien näkemysten perustelemista 
sekä uskonnoista käytävää keskustelua. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S3 L1-L7 

S1  
Perehdytään Uuden testamentin avulla Jeesuksen elämään ja opetuksiin sekä merkitykseen kristinuskossa. 
Tutustutaan Jeesuksen opetuksista esimerkiksi Isä meidän-rukoukseen, rakkauden kaksoiskäskyyn, kultai-
seen sääntöön sekä vuorisaarnaan. Sovelletaan Jeesuksen kertomien vertausten opetuksia nykyaikaan. 
 
S2 
Tutustutaan erilaisiin tapoihin uskoa perehtymällä juutalaisuuteen, islamiin ja esimerkiksi Jehovan todis-
tajiin. Käsitellään uskonnottomuutta. Tarkastelun kohteena voivat olla Siuntion lähialueilla vaikuttavat us-
konnolliset yhteisöt. 
 
S3 
Opetuksessa käsitellään lasten keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja. 

 
Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S3 L1-L7 

S1  
Tarkastellaan varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutus-
tutaan kirkkohistoriaan keskiajalla, reformaatioon sekä Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen 
uskonnon uudistajina. 
 
Käsitellään elämänkaareen liittyviä juhlia, kuten avioliitto ja hautaan siunaaminen kirkollisina toimituksina. 
Perehdytään myös maistraatissa vihkimiseen ja uskonnottomiin hautajaisiin. 
  
S2 
Tutkitaan Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa, tutustutaan merkittäviin uskonnollisiin 
paikkoihin sekä uskonnottomuuteen. 
 
Perehdytään kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteisiin juuriin. Tarkastellaan kristinuskon, juutalai-
suuden ja islamin kalenterijuhlia.  
 
S3 
Keskeisiä teemoja ovat YK:n lasten oikeuksien sopimus, eläinten oikeudet, elämän kunnioittaminen ja 
luonnon vaaliminen. Hyödynnetään kestävän kehityksen periaatteita, joita voidaan soveltaa koulun ar-
jessa. 
 
Pohditaan oppilaan omia elämänvalintoja, hänen elämässään vaikuttavia eettisiä ilmiöitä (esimerkiksi so-
siaalinen media, idolit, ihmissuhteet) sekä globaalia vastuuta. 
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Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokilla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S3 L1-L7 

S1  
Perehdytään Suomen uskonnollisiin juuriin. Syvennetään ymmärrystä Raamatusta kirjakokoelmana ja 
Raamatun vaikutuksista kulttuuriin. Perehdytään siihen, miten uskonto näkyy yhteiskunnassa ja koulun 
arjessa. Käsitellään uskonnonvapautta Suomessa. Uskontunnustuksen ja lähetyskäskyn käsittely.  
  
S2 
Syvennetään tietoutta juutalaisuuden ja islamin pyhistä toimituksista ja juhlista. Perehdytään eri uskon-
toihin Suomessa. Lähetystyön ja ekumenian käsittely.  
 
S3 
Etiikassa laajennetaan käsitystä YK:n ihmisoikeuksista, tutustutaan hyväntekeväisyysjärjestöihin sekä 
pohditaan omien valintojen merkitystä maapallon tulevaisuudelle. 

ORTODOKSINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsittei-

siin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa 

ja juhlassa.  Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta sekä 

Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tar-

kastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kir-

kon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliik-

kaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen 

medioissa kotimaassa ja maailmalla. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvos-

taminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.  Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena 

ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja euroop-

palaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristilli-

syyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuk-

sen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suh-

teeseen. 

S3 Hyvä elämä: Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin 

sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vai-

kutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuk-

sessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän 

kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön 

elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen 
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ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuk-

sien sopimuksen merkityksestä. 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ortodoksinen uskonto vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S3 L1-L7 

S1  
Oppilas tutustuu ortodoksisen seurakunnan toimintaan. Oppilas vierailee mahdollisuuksien mukaan vuo-
sittain ortodoksisessa kirkossa. Kirkkovierailut voidaan toteuttaa useiden aineiden yhteisenä elämykselli-
senä oppimiskokonaisuutena. 
 
S2  
Koululle voidaan kutsua uskonnollisten yhteisöjen vierailijoita alustamaan eri aiheista tai tehdä vierailu-
käyntejä. Oppilas tutustuu oman koulun uskonnolliseen moninaisuuteen. 

KATOLINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle.  

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsit-

teisiin. Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa 

käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkko-

taide. Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri 

lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä. Opetuksessa käsitellään esimerkkejä Jeesuksen ja 

ihmisten kohtaamisesta. Tutustutaan omaan suojeluspyhään ja oman seurakunnan suojeluspyhään sekä joi-

denkin pyhien ihmisten elämään.   

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri ai-

koina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja 

erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa. 

Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin. Pohditaan 

uskonnonvapauslain vaikutusta uskontojen ja kirkkojen asemaan Suomessa. Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri 

uskonnoissa, ekumeeniseen ajatteluun ja uskontodialogiin sekä Kirkkojen maailmanneuvostoon ja Suomen 

ekumeeniseen neuvostoon ja katolisen kirkon suhteeseen niihin. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään ka-

tolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyk-

sissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen 

tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen 

tekoa sekä niiden seurauksia.  Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat 

valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten 

yhteisten piirteiden tutkiminen. 

ISLAM 
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Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opil-

linen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja isla-

milaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja kom-

mentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden merkitys. Sisältöjen valin-

nassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutus-

tutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 

uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maail-

massa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen 

näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdy-

tään niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, kristin-

uskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikutta-

vat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa sekä 

uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.  

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään kä-

sitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta 

sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. 

Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden 

elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.  

 

JUUTALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan Tooraan, Tanachiin, perimätietoon ja juutalaisuu-

den opilliseen perustaan. Perehdytään juutalaisen tradition vaikutukseen eurooppalaiseen kulttuuriin ja tie-

teisiin. Opetuksessa tarkastellaan juutalaisuuden pyhiä paikkoja ja niiden merkitystä. Opetukseen valitaan 

juutalaisen perinteen ikäkauteen sopivia uskonnollisia opetuksia ja kertomuksia. Pohditaan uskon ja tekojen 

välistä suhdetta sekä Tooran erityisasemaa. Perehdytään uskonnollisiin symboleihin ja juutalaisen kalenterin 

juhliin, juutalaisuuden monimuotoisuuteen sekä juutalaisuuteen Suomessa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdy-

tään uskontoja yhdistäviin henkilöihin, tapahtumiin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin sekä vaikutuk-

seen eurooppalaisessa kulttuurissa. Tarkastellaan erityisesti juutalaisuuden historiaa Euroopassa ja perehdy-

tään oppilaiden lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja uskontodialogin merkitykseen. Opetuk-

sessa otetaan huomioon uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa ja uskontojen rooli maailmanrauhan 

rakentamisessa.  
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S3 Hyvä elämä: Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen etiikan perusteet ja elämän arvo. Perehdytään 

uskonnollisten käskyjen eli mitzvojen jakoon kiellettyihin ja vaadittaviin tekoihin. Pohditaan ihmisen ja luon-

non suhdetta sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuk-

sien sopimus. Tutkitaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä, juutalaisen kielen terminologiaa ja sen yhdistä-

vää vaikutusta juutalaisessa maailmassa. Opetuksessa tärkeitä sisältöjä ovat juutalaisuuden vaikutus arkielä-

män käyttäytymiseen, myötäelämisen taito ja oppilaiden elämästä nousevat eettiset kysymykset. 

ADVENTISTINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa. 

Tutustutaan adventtikirkon ja muiden kristillisten suuntausten keskeisiin oppeihin, sakramentteihin, ru-

kouksiin, jumalanpalveluksiin ja seurakuntien toimintaan. Tutustutaan kristillisiin kirkkotiloihin ja niihin liit-

tyvään symboliikkaan. Tarkastellaan Raamattua kirjana sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä. Tutustu-

taan kristinuskon kasvuun alkuseurakunnasta maailmanlaajuiseksi uskonnoksi. Tutustutaan Raamatun vai-

kutukseen kristilliseen kulttuuriin, tapoihin ja taiteeseen. Opetuksessa otetaan huomioon hengellinen mu-

siikki. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa pohditaan, mitä merkitsee pyhyys omassa ja muissa uskonnoissa. 

Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan 

uskontojen erilaisia tapoja ja niiden arvostamista. Käsitellään Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katso-

muksellista nykytilaa ja sen taustaa, erityisesti kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin merkitystä sekä us-

konnottomuutta. Tutustutaan alustavasti kristittyjen yhteistyöhön ja uskontodialogiin sekä uskontojen nä-

kymiseen mediassa ja populaarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan kristinuskon keskeisiä eettisiä ohjeita: kultaista sääntöä, rakkauden 

kaksoiskäskyä ja kymmentä käskyä. Käsitellään eri uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä. 

Pohditaan Raamatun kertomusten avulla elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja. Opetuksessa tärkeitä sisäl-

töjä ovat YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, ihmisoikeusetiikka, ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luon-

non vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja niihin vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tär-

keitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot, yhteisöllisyys, kokonaisvaltainen hyvin-

vointi ja muiden hyväksi toimiminen.  

BAHÁ’Í-USKONTO  

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään bahá’í-uskon opetusta siitä, että olemassaolon tarkoi-

tus on Jumalan tunteminen ja palvominen, ensisijaisesti ihmiskuntaa palvelemalla. Tutustutaan bahá’í-yh-

teisön pyrkimyksiin ja toimintaan, joilla edistetään palvelemisen kulttuuria sekä henkistä, moraalista, sosi-

aalista ja aineellista hyvinvointia erityisesti ruohonjuuritasolla. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsitystä ihmis-

kunnan historiasta alati etenevänä sivistymisprosessina sekä opetusta siitä, että Jumalan ihmiskunnalle tar-

koittama kehitys on kasvatusprosessi, jota ovat toteuttaneet ihmiskunnan suuret opettajat kuten Krishna, 
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Buddha, Zarathustra, Abraham, Mooses, Kristus, Muhammed, Báb ja Bahá’u’lláh. Pohditaan pyhyyden käsi-

tettä ja näkemystä pyhyyden ilmenemistä luonnossa, ihmisessä sekä suurten opettajien elämässä ja ope-

tuksissa. Tutustutaan bahá’í-uskon tärkeimpiin lähteisiin sekä Bábin, Bahá’u’lláhin ja ‘Abdu’l-Bahán elämän-

työhön. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin keskeisiä opetuksia, lakeja ja kieltoja. Tutkitaan bahá’í-kirjoituksia pyr-

kien hahmottamaan niiden kokonaisajatusta sekä tutustutaan bahá’í-uskon kirjoitusten lukemisen ja kerto-

misen tapoihin. Tutustutaan rukouksen ja mietiskelyn merkitykseen bahá’í-uskossa. Tutustutaan bahá’í-us-

kon pyhiin paikkoihin, pyhiinvaelluskohteisiin, Israelin Haifassa sijaitsevaan bahá’í-yhteisön maailmankes-

kukseen sekä bahá’í-temppeleihin eri puolilla maailmaa. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista 

historiaa ja nykytilaa pääpiirteissään. Tutustutaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskushenkilöihin, 

keskeisiin opetuksiin ja kertomuksiin. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin 

ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan, mitä pyhyys merkitsee eri uskonnoissa ja miten erilaisissa uskonnolli-

sissa tilanteissa toimitaan kunnioittavasti. Tutkitaan eri uskontojen eettisten periaatteiden yhtäläisyyksiä 

sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa oppilaita ohjataan etsimään 

tietoa uskonnoista eri lähteistä ja arvioimaan tiedon lähteitä ja luotettavuutta. Opetuksessa otetaan huomi-

oon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kultaista sääntöä yleisenä uskontoja yhdistävänä eettisenä peri-

aatteena. Tarkastellaan ihmisarvoa ja elämän kunnioittamista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden ja YK:n 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen näkökulmasta. Käsitellään YK:n Lasten oikeuksien sopimusta 

ja sen merkitystä. Pohditaan luonnon vaalimista bahá’í-uskon eettisten periaatteiden, globaalien ympäristö-

ongelmien ja kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden näkökulmasta. Tarkastellaan bahá’í-uskon käsi-

tystä uskonnon merkityksestä hyvälle elämälle sekä käsitystä moraalista tietoisuutena korkeammasta, Ju-

malasta. Käsitellään bahá’í-uskon opetusta ihmisen olemuksen hengellisestä, rationaalisesta ja eläimelli-

sestä puolesta. Pohditaan päättäväisyyden, yhteisen tahdon ja neuvottelun sekä suunnitelmallisen toimin-

nan merkitystä jalojen päämäärien toteutumisen kannalta. Tutustutaan bahá’í-ajatteluun koskien neuvotte-

lun ja yhdessä päättämisen periaatteita ja pohditaan yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoutumisen merkitystä. 

Harjoitellaan kysymysten muotoilemista ja esittämistä sekä vastausten etsimistä neuvottelun periaatteen 

avulla.  

BUDDHALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan olemassaolon ja ihmisenä olemisen luonnetta 

buddhalaisesta näkökulmasta sekä sitä, miten buddhalaisia opetuksia painotetaan eri suuntauksissa. Tutus-

tutaan buddhalaisuuden syntyhistoriaan, keskeisiin lähteisiin ja pyhiin kirjoihin sekä eri buddhalaisten pe-

rinteiden historialliseen taustaan, huomioiden myös länsimaissa kehittyneitä moderneja suuntauksia ja in-

terbuddhalaista toimintaa. Opitaan tuntemaan Suomessa olevia buddhalaisia keskuksia, luostareita, temp-

peleitä ja muistomerkkejä sekä niihin liittyviä rituaaleja. Opetellaan tunnistamaan buddhalaisia elementtejä 

taiteessa, kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, musiikissa, vaatetuksessa ja käytöstavoissa.  

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista 

taustaa ja nykytilaa kiinnittäen huomiota erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisältöihin 

ja vaikutuksiin sekä buddhalaisuuden asemaan. Tutustutaan koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin 
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yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Pohditaan, miten pyhyys ja hiljentyminen ilmenevät eri uskonnoissa ja 

miten erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa toimitaan kunnioittavasti. Pohditaan tieteellisen ja 

uskonnollisen maailmankuvan piirteitä sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Tar-

kastellaan buddhalaisuuden suhdetta muihin uskontoihin, kansanuskon muotoihin ja uskonnottomuuteen 

nykymaailmassa. Opetuksessa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja popu-

laarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään buddhalaisiin käsityksiin taitavista ja taitamattomista teoista ja 

niiden seurauksista. Tutustutaan eri buddhalaisten suuntausten opetuksiin hyvän elämän ihanteista ja nii-

den saavuttamisen keinoista. Tarkastellaan arkielämän eettisiä valintoja oman toiminnan ja ihmissuhteiden 

näkökulmista sekä pohditaan tapoja vahvistaa elämäntaitoja, itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvin-

vointia. Käsitellään eri uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä, globaalia vastuuta sekä YK:n 

Lapsen oikeuksien sopimusta ja sen merkitystä. 

HELLUNTAILIIKKEEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään ikäkauteen sopivia Raamatun kertomuksia luomi-

sesta, Israelin kansan vaiheista, profeetoista sekä ensimmäisestä helluntaista ja kristillisen seurakunnan 

synnystä. Tutustutaan Uuden testamentin syntyyn. Tarkastellaan Raamattua kirjana sekä uskonnollisen kie-

len erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Perehdytään helluntaikirkon keskeisiin opetuksiin ja opillisiin eri-

tyispiirteisiin, erityisesti oppiin Pyhästä Hengestä. Tutustutaan karismaattisuuden käsitteeseen sekä pohdi-

taan uskon ja tekojen välistä suhdetta. Käsitellään helluntaikirkon suhdetta tieteeseen ja taiteeseen. Tar-

kastellaan helluntaikirkon opetuksia ja käytänteitä suhteessa muihin kristillisiin kirkkoihin. Tarkastellaan 

helluntaikirkkoa Suomessa, helluntaiseurakuntien kirkkorakennuksia sekä hengellistä musiikkia osana juma-

lanpalvelusta, evankeliumin julistusta ja kristillistä elämää. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsitellään Suomen ja Euroopan uskonnollista nykytilaa ja sen taus-

taa, erityisesti kristinuskon jakautumista eri kirkkokuntiin ja Martin Lutherin merkitystä reformaattorina. 

Tarkastellaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä piirteitä ja eroja sekä vaikutusta eurooppalai-

seen kulttuuriin. Tutustutaan koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden väliseen yh-

teistyöhön. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus ja ateismi sekä uskontojen näkyvyys 

mediassa ja populaarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan omasta elämästä nousevista kysymyksistä ja roh-

kaistaan eettiseen pohdintaan. Perehdytään kristillisen etiikan perusteisiin, kuten kymmeneen käskyyn sekä 

Jeesuksen opetuksiin ja Vuorisaarnaan. Käsitellään helluntaikirkon eettistä opetusta ja tarkastellaan sitä 

suhteessa muihin katsomusperinteisiin. Käsitellään eri uskontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityk-

siä. Tutkitaan YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen sisältöä ja pohditaan sen merkitystä ja toteutumista. Poh-

ditaan ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä hyväksymistä ja arvostamista, myötäelämisen taitoa sekä ihmisen 

ja luonnon suhdetta. Tutustutaan helluntaikirkon käsitykseen kristillisestä elämäntavasta sekä pohditaan 

sen merkitystä yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja globaalista näkökulmasta.  

KRISHNA-USKONTO 



355 
 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään hindulaisuuden monimuotoisuutta sekä Krishna-tie-

toisuuden perusopetuksia, Radha–Krishnaa, Caitanyaa ja Panca-tattvaa. Opetuksen keskeisiin sisältöihin 

kuuluu guru, oppiketju ja ISKCONin perustaja Prabhupada. Tutustutaan Krishna-tietoisuuden pyhiin paikkoi-

hin. Tarkastellaan pyhiä kirjoja, kuten Bhagavad-gitaa, ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuu-

rin kanssa. Tutustutaan Krishna-tietoisuuden keskeisiin symboleihin ja seremonioihin sekä uskonnollisiin 

tapahtumiin ja tapoihin, kuten bhakti-joogaan, mantroihin ja pyhän nimen laulamiseen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa pohditaan pyhyyden merkitystä, uskonnollisia tapoja ja juhlia, pyhiä 

kirjoituksia ja pyhiä paikkoja sekä näiden arvostamista sekä omassa että muissa uskonnoissa. Tutustutaan 

kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin pyhiin tiloihin ja uskonnon harjoittamiseen. Tarkastellaan Suomen ja 

Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista tilannetta ottaen huomioon Krishna-tietoisuuden ja hindulai-

suuden historia ja nykytila. Opetuksessa käsitellään uskontodialogia ja otetaan huomioon uskontoon liitty-

vien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään Krishna-tietoisuuden perusarvoihin puhtaus, itsekuri, armeliai-

suus ja totuudenmukaisuus sekä tarkastellaan oppeja dharmasta ja samsarasta. Pohditaan Krishna-tietoi-

suuden opetuksia sielun, luonnon ja Jumalan välisestä suhteesta sekä elämän ylemmistä arvoista, kuten 

kärsivällisyydestä, nöyryydestä, kaikkien kunnioittamisesta ja epäitsekkyydestä. Pohditaan, kuinka toimia 

maailmassa, jotta toivottu tulos voidaan saavuttaa rasittamatta muita ihmisiä ja luontoa. Käsitellään eri us-

kontojen ja katsomusten yhteisiä eettisiä käsityksiä, globaalia vastuuta sekä YK:n Lapsen oikeuksien sopi-

musta.  

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 

Oppiaineen tehtävä  

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-

katsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuot-

tavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuk-

sia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön 

vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti 

omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on keskeistä 

sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-

sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demo-

kraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkat-

somustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen li-

säksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomus-

tiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena 

sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä 

osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  
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Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea oppilaiden 

pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden eet-

tisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja nii-

den perusteita. 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisältö-
alueet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taito-
jen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan 
eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin 

S1-S4 L1, L2, L3, L7 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väit-
teitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 L1, L4, L5 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suh-
teita ja kehittää ajatteluaan   

S1-S3 L1, L4 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toi-
sista ihmisistä ja luonnosta   

S1-S3 L3, L7 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, euroop-
palaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hah-
mottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä. 

S2-S4  L2, L4, L5 

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja 
kulttuurista yleissivistystään   

S1-S4 L1, L2 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan 
omaa katsomuksellista oppimistaan   

S1- S4 L1, L2, L5 

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja 
kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja 

S1- S3 L2, L7 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen 
ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeus-
etiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia  

S3 L2, L3 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja 
vastuullisesti omassa ympäristössään 

S1-S4 L5, L6, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämäkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S4 L1-L7 

S1 
Pohditaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. 
 
S2 
Oppilas tutustuu kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin oppilaan lähiympäristössä.   
 
S3 
Oppilas tutkii lupauksen ja sopimuksen merkitystä eri tilanteissa.  
 
S4 
Oppilas tutustuu käsitteeseen kestävä kehitys ja pohtii ihmisen ja luonnon yhteyttä. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämäkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 
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T1-T10 S1-S4 L1-L7 

S1 
Oppilaat harjoittelevat oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.  
 
S2 
Oppilaat perehtyvät suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin kuten saamelaisiin, romaneihin 
suomenruotsalaisiin ja eri maahanmuuttajaryhmiin ym. 
 
S3 
Oppilaat tutkivat yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, oikeuden ja velvollisuuden merkityksiä niin 
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa kuin laajemminkin.  
 
S4 
Oppilaat tutkivat erilaisia luontokäsityksiä, luonnon merkitystä sekä ihmisen suhdetta eläimiin ja eläinten 
oikeuksia. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämäkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S4 L1-L7 

S1 
Oppilaat perehtyvät arvon ja normin käsitteisiin.  
 
S2 
Oppilaat perehtyvät eri elämän- ja maailmankatsomuksiin, painotus niissä joita harjoitetaan Suomessa ja 
muualla Euroopassa.  
 
S3 
Oppilaat pohtivat tiedon, luulon ja olettamuksen eroja. Oppilaat perehtyvät lasten oikeuksiin ja niiden to-
teutumiseen lähellä ja kaukana. Oppilaat harjoittelevat tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tar-
koitusten ja seurausten näkökulmista.  
 
S4 
Oppilaat pohtivat luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämäkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L7 

S1 
Oppilaat tutkivat käsitteitä vapautta ja vastuuta, ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden 
näkökulmasta.  
 
S2 
Oppilaat perehtyvät maailman kulttuuriperintöön ja sen merkitykseen ihmiskunnalle. Oppilaat harjoitte-
levat myös oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.  
S3 
Oppilaat perehtyvät ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oi-
keuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan 
elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Oppilaat voivat lisäksi pereh-
tyä eri tapoihin tiedostaa aikaa ja selittää maailmaa sekä pohtia kuinka ne vaikuttavat ihmisten elämään. 
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Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
 
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatuk-

set huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.   

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. 

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, eri-

tyisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin 

käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen 

erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. 

 

S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kult-

tuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.  Pohditaan esimerkiksi 

yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.   Pe-

rehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja 

perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.   

 
S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopi-

muksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin 

erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään 

lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia nii-

den kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perus-

telemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin. 

 

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä 

pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 

luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten 

erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. 

 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin psyykkinen ja 

sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Työskente-

lyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset op-

pimisen ja työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan oh-

jaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, mu-

siikilla, kuvataiteella ja draamalla. Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digitali-

soituminen. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, 

kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 

omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuoro-

vaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventy-

miseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.   

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6 
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Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään 

rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä te-

kemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuot-

tamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden 

kautta osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään eri-

tyisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.   

Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suh-

teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuo-

siluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikritee-

reitä.   

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/arvosanaa kahdeksan varten 

Tavoitteet 
Opetuksen tavoitteena on 

Sisäl-
töalu-
eet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten 
ajattelun taitojen kehittymiselle ja kan-
nustaa oppilasta soveltamaan eettisiä 
periaatteita arjen tilanteisiin 

S1-S4 Käsitteiden hallinta 
ja soveltaminen 

Oppilas osaa selittää muutamia 
keskeisiä etiikan käsitteitä ja jä-
sentää niiden avulla joitakin elä-
mässä kohtaamiaan eettisiä ti-
lanteita. 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja ar-
vioimaan väitteitä ja niiden perusteluita 

S1-S4 Väitteiden ja perus-
teluiden tunnista-
minen ja arviointi 

Oppilas osaa löytää keskuste-
lusta väitteitä ja niiden peruste-
luja sekä pohtia perusteluiden 
asiaankuuluvuutta  

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioi-
den välisiä suhteita ja kehittää ajattelu-
aan 

S1, S2, 
S3 

Päättelytaidot Oppilas osaa tunnistaa virhe-
päättelyä ja korjata sen pohjalta 
omaa ajatteluaan 
 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vas-
tuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luon-
nosta   

S1, S2, 
S3 

Vastuullisen toi-
minnan tuntemi-
nen 

Oppilas osaa kuvata, mitä tar-
koittaa itsestä, toisista ja luon-
nosta vastuun ottaminen sekä 
kertoa, mitä se tarkoittaa 
omassa toiminnassa 

T5 ohjata oppilas tutustumaan suoma-
laiseen, eurooppalaiseen ja maailman 
kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan 
kulttuurista moninaisuutta ilmiönä 

S2, S3, 
S4 

Tietojen ja käsittei-
den hallinta 
 
 

Oppilas osaa nimetä ja selittää 
joitakin kulttuuriin liittyviä ilmi-
öitä suomalaisesta, eurooppa-
laisesta ja maailman kulttuuri-
perinnöstä. Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhteisön tai yhteis-
kunnan kulttuurisesta moninai-
suudesta 

T6 tukea oppilasta rakentamaan katso-
muksellista ja kulttuurista yleissivistys-
tään 

S1-S4 Tietojen ja käsittei-
den hallinta 

Oppilas osaa nimetä joitakin 
katsomusten ja kulttuurien tär-
keimpiä piirteitä. 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja 
arvioimaan omaa katsomuksellista op-
pimistaan   

S1-S4 Oppimaan oppimi-
sen taidot  

Oppilas osaa asettaa opiskeluun 
liittyviä tavoitteita, pyrkii toimi-
maan tavoitteiden suunnassa ja 
arvioi niiden toteutumista sekä 
yksin että ryhmässä.   
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14.4.8 HISTORIA       

 
Oppiaineen tehtävä 
 
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä 

kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla 

oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä 

pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana 

sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppi-

laiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteis-

kunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn ja 

historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtökoh-

taan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan 

todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja ana-

lysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja 

merkityksestä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään 

historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita tunnista-

maan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.  

Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon luonteeseen, 

tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden kiinnostus mennyttä aikaa, 

ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuk-

sessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja.  

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 
  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaa-
minen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identi-
teettiä rakentavana oppiaineena 

S1-S5 L1-L7 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä   

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kat-
somustaan ja kuuntelemaan muiden 
katsomuksellisia kannanottoja 

S1, S2, 
S3 
 
 

Vuorovaikutus-tai-
dot ja toiminta ryh-
män jäsenenä 

Oppilas ilmaisee omaa katso-
muksellista ajatteluaan rakenta-
vasti ja osaa kuunnella toisten 
näkemyksiä ja kannanottoja. 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleis-
maailmalliseen ihmisoikeuksien julis-
tukseen perustuvaa ihmisoikeusetiik-
kaa, erityisesti lapsen oikeuksia  

S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n yleismaail-
mallisen ihmisoikeuksien julis-
tuksen keskeisen sisällön ja osaa 
kertoa esimerkkejä lapsen oi-
keuksista. 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan 
aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa 
ympäristössään 

S1-S4 Vaikuttamisen kei-
nojen tunteminen 

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joi-
takin vastuullisen vaikuttamisen 
keinoja.  
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T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä S1-S5 L1, L2, L4, 
L5, L7 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden S1-S5 L1, L2, L4-
L7 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen   

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia ai-
kakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä  

S1-S5 L1, L2, L3 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja S1-S5 L2-L4, L6, 
L7 

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia 
historian tapahtumille ja ilmiöille 

S1-S5 L2, L4, L7 

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yh-
teisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat 
voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille  

S1-S5 L1-L7 

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa S1-S5 L1, L2, L4, 
L7 

Historiallisen tiedon käyttäminen   

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä S1-S5 L1, L2, L4 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua 
uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

S1-S5 L1-L7 

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa S1-S5 L2-L4, L6, 
L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Historia oppiaine vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S2 L1-L7 

Historian opiskelu aloitetaan Siuntiossa viidennellä luokalla, jolloin historiaa on yksi vuosiviikkotunti. 
Kuudennella luokalla historiaa on kaksi vuosiviikkotuntia. 

S1 
Paikallishistoriallisina lähteinä voidaan käyttää esimerkiksi merkittäviä rakennuksia kuten kirkkoa ja 
kartanoita sekä arkeologisia kaivaustuloksia Siuntion pronssikautisista haudoista. Mahdollisia vierai-
lukohteita ovat muun muassa Krejansbergetin pronssikautiset haudat ja kotiseutumuseon näyttely. 
Vierailut voidaan toteuttaa useiden aineiden yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Historia oppiaine vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S3-S5 L1-L7 

Historian opiskelu aloitetaan Siuntiossa viidennellä luokalla, jolloin historiaa on yksi vuosiviikkotunti. 
Kuudennella luokalla historiaa on kaksi vuosiviikkotuntia. 

S3 
Siuntiossa käsitellään ruotsinkielisen asutuksen syntyminen alueelle. Mahdollisia vierailu- tai pereh-
tymiskohteita ovat Siuntion kirkko ja Kuninkaantie. Vierailut voidaan toteuttaa useiden aineiden yh-
teisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena. 
 
S5 
Tutustutaan Siuntion merkittävien rakennusten historiaan. Mahdolliset vierailut voidaan toteuttaa 
useiden aineiden yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena. 

 
Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6  
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Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Historian opiskelu on hyvä aloittaa pereh-

tymällä historian tiedon luonteeseen oppilaan suvun tai lähiyhteisön menneisyyden avulla. Keskeisissä sisäl-

töalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. 

Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja 
metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn. 
  
S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteis-
kuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta. 
 
S3 Keskiaika: Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja 
eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan 
ja Ruotsin yhteyteen. 
 
S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muu-
toksiin. 
 
S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla. 
 Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6  
 
Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi eri-

laisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden histo-

rian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. 

Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintätek-

nologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6  
 
Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, 

vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.  

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6  
 
Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään roh-

kaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioin-

nissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja il-

maisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityi-

sesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen. 

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edis-

tymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen 

kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oi-

valtaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.   

Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosa-

naa kahdeksan varten  
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Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet    

T1 ohjata oppilasta kiinnos-
tumaan historiasta tie-
donalana ja identiteettiä ra-
kentavana oppiaineena 

S1-S5  Motivaation kehittymistä ei käytetä ar-
vosanan muodostamisen perusteena. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuk-
siaan osana itsearviointia. 

Tiedon hankkiminen men-
neisyydestä 

   

T2 johdattaa oppilasta tun-
nistamaan erilaisia historian 
lähteitä 

S1-S5 Historian tietoläh-
teiden tunnistami-
nen 

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatie-
toa erilaisista tietolähteistä. 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan historiatiedon tulkin-
nallisuuden 

S1-S5 Historiatiedon tul-
kinnallisuuden ha-
vaitseminen 

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja 
tulkinnan. 
 

Historian ilmiöiden ymmär-
täminen 

   

T4 auttaa oppilasta ymmär-
tämään erilaisia tapoja jakaa 
historia aikakausiin sekä 
käyttämään niihin liittyviä 
historiallisia käsitteitä 

S1-S5 Kronologian ym-
märrys  

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan 
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa 
antaa esimerkkejä eri aikojen yhteiskun-
nille ja aikakausille ominaisista piir-
teistä. 

T5 ohjata oppilasta ymmär-
tämään ihmisen toiminnan 
motiiveja 
 

S1-S5 Historiallinen em-
patia  

Oppilas pystyy eläytymään menneen 
ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tä-
män toiminnan motiiveja. 

T6 johdattaa oppilasta hah-
mottamaan erilaisia syitä ja 
seurauksia historian tapah-
tumille ja ilmiöille 

S1-S5 Syy- ja seuraussuh-
teiden hahmotta-
minen historiassa 
 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerk-
kejä historian ilmiöiden syy- ja seuraus-
suhteista. 
 
 

T7 auttaa oppilasta tunnista-
maan muutoksia oman per-
heen tai yhteisön historiassa 
sekä ymmärtämään, miten 
samat muutokset ovat voi-
neet tarkoittaa eri asioita eri 
ihmisille 

S1-S5 Muutoksen hah-
mottaminen  

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja ker-
toa, miksi muutos ei ole sama kuin edis-
tys. Oppilas osaa kuvata joidenkin esi-
merkkien avulla, miten muutos ei ole 
merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryh-
mien näkökulmasta. 
 

T8 harjaannuttaa oppilasta 
hahmottamaan jatkuvuuksia 
historiassa 

S1-S5 Jatkuvuuden tun-
nistaminen 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöi-
den jatkuvuudesta eri aikakaudesta toi-
seen. 

Historiallisen tiedon käyttä-
minen 

   

T9 ohjata oppilasta esittä-
mämään muutoksille syitä 

S1-S5 Syy- ja seuraussuh-
teen kuvaileminen 

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joi-
denkin historian ilmiöiden syy- ja seu-
raussuhteita. 
 

T10 ohjata oppilasta selittä-
mään, miten tulkinnat saat-
tavat muuttua uusien lähtei-
den tai tarkastelutapojen 
myötä 

S1-S5 Tulkintojen selittä-
minen 

Oppilas osaa selittää joidenkin esimerk-
kien avulla, miksi sama tapahtuma tai il-
miö voidaan tulkita eri tavoin. 
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T11 ohjata oppilasta selittä-
mään ihmisen toimintaa 

S1–S5 Ihmisen toiminnan 
selittäminen 

Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asi-
asta kertomuksen siten, että hän selit-
tää tapahtuman tai ilmiön eri toimijoi-
den kannalta. 

 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI       

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritte-

liäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 

kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.  Oppiaineen 

tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta 

sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi. 

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä 

ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti 

erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kan-

nustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä 

ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoeh-

toisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.   

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja ra-

kentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja pe-

rustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja 

vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vah-

vistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustu-

vat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.  

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaa-
minen 

Merkitys, arvot ja asenteet    

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
yhteiskuntaopista tiedonalana 

S1-S4  

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liit-
tyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysy-
myksiin 

S1-S4  

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä 
yhteiskunnallinen ymmärrys  

  

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yh-
teisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon mer-
kityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita  

S1-S3  L2, L3, L4, 
L7 
 

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä 
omassa arjessa ja yhteiskunnassa  

S1-S4 L2, L4, L5 

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityk-
sen lähiyhteisössään  

S1, S4 L3, L4, L6, 
L7 
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T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan 
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tar-
koitusperiä  

S1-S3 L1, L2, L4 
 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen   

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttami-
sen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä 

S1-S3 L2, L6, L7 
 

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalin-
tojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja 

S1, S4  L3, L4 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoitte-
lemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedosta-
valla tavalla  

S1, S3 L3, L4, L5, 
L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Yhteiskuntaopin oppiaine vuosiluokilla 5-6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L7 

Yhteiskuntaopin opiskelu aloitetaan Siuntiossa viidennellä luokalla, jolloin yhteiskuntaoppia on yksi 
vuosiviikkotunti. Kuudennella luokalla yhteiskuntaoppia on myös yksi vuosiviikkotunti. 

 
Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6  
 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja 

muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuu-

teen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoi-

toon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.  

 
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demo-

kraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. 

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. 

 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vai-

kuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallis-

tuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä talou-

dellisessa toiminnassa.  Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 

 

S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyt-

töön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilan-

teiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden 

tuottajiin.  

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6  

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toiminnal-

lisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja draamaa.  Niiden 

kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harras-

tuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat 
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osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luon-

tevan keinon yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä yhteiskunnan 

jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan yhteistyökykyisiksi erilaisten yhtei-

söjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtä-

misessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita 

kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla 

ja konkretisoimalla siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.  

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  
 
Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktii-

visesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja 

ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota 

kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.  

 
Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä.  Opin-

noissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä 

näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.  

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ 

arvosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen 

Merkitys, arvot ja asenteet     

T1 ohjata oppilasta kiinnos-
tumaan ympäröivästä yhteis-
kunnasta ja yhteiskunta-
opista tiedonalana  

S1-S4  
 

Motivaation kehittymistä ei käytetä 
arvosanan muodostamisessa. Oppi-
laita ohjataan pohtimaan kokemuksi-
aan osana itsearviointia.  
 

T2 tukea oppilasta harjaan-
nuttamaan eettistä arviointi-
kykyään liittyen erilaisiin in-
himillisiin, yhteiskunnallisiin 
ja taloudellisiin kysymyksiin 

S1-S4  Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvo-
sanan muodostamisen periaatteena. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsearviointia.  
 

Yhteiskunnassa tarvittavien 
tietojen ja taitojen omaksu-
minen sekä yhteiskunnalli-
nen ymmärrys  

   

T3 ohjata oppilasta hahmot-
tamaan itsensä yksilönä ja 
erilaisten yhteisöjen jäse-
nenä, ymmärtämään ihmis-
oikeuksien ja tasa-arvon 

S1-S3 Yhteisten sääntöjen ja 
tasa-arvon periaattei-
den tarkastelu  
 

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntö-
jen merkityksen ja toimia niiden mu-
kaisesti. 
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoi-
keudet ovat tärkeitä ja mihin oikeus-
järjestelmää tarvitaan.  
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merkityksen sekä hahmotta-
maan yhteiskunnan oikeu-
dellisia periaatteita 

T4 ohjata oppilasta tarkaste-
lemaan median roolia ja 
merkitystä omassa arjessa ja 
yhteiskunnassa  
 

S1-S4 Median roolin tarkas-
telu  
 

Oppilas osaa kuvailla, millainen merki-
tys medialla on hänen omassa elämäs-
sään ja miten erilaisia medioita voi-
daan käyttää vaikuttamisen välineenä. 
 
 

T5 ohjata oppilasta oivalta-
maan työnteon ja yrittäjyy-
den merkityksen lähiyhtei-
sössään  
 

S1, S4 Työnteon ja yrittäjyy-
den merkityksen tar-
kastelu 
 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työn-
teon ja yrittäjyyden merkityksestä per-
heen toimeentulon lähteenä ja yhteis-
kunnan toimivuuden perustana. 
 

T6 tukea oppilasta ymmärtä-
mään, että eri toimijoiden 
tuottamaan yhteiskunnalli-
seen tietoon liittyy erilaisia 
arvoja, näkökulmia ja tarkoi-
tusperiä  

S1-S3  Erilaisten arvojen, nä-
kökulmien ja tarkoitus-
perien hahmottami-
nen  

Oppilas osaa selittää esimerkkien 
avulla, että eri toimijoiden tuottamaan 
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy eri-
laisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitus-
periä. 
 

Yhteiskunnallisen tiedon 
käyttäminen ja soveltami-
nen  

   

T7 kannustaa oppilasta har-
joittelemaan demokraattisen 
vaikuttamisen perustaitoja 
sekä keskustelemaan raken-
tavasti eri mielipiteistä 

S1-S3 Demokraattisen vai-
kuttamisen perustaito-
jen sekä yhteisössä toi-
mimisen tietojen ja tai-
tojen soveltaminen 
käytännössä 

Oppilas osaa soveltaa demokraatti-
sessa yhteisössä toimimisen periaat-
teita ja taitoja, kuten kuuntelemista, 
kantaa ottamista, sopeutumista 
enemmistöpäätöksiin sekä vaikutta-
mista lähiyhteisössä. 

T8 tukea oppilasta ymmärtä-
mään oman rahankäytön ja 
kulutusvalintojen perusteita 
sekä harjoittelemaan niihin 
liittyviä taitoja  
 

S1, S4 Rahankäytön ja kulu-
tusvalintojen perustei-
den soveltaminen  

Oppilas osaa perustella omaan rahan-
käyttöönsä sekä kuluttamiseen liitty-
viä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, 
millaisia muihin ihmisiin sekä ympäris-
töön ulottuvia vaikutuksia hänen ku-
luttamispäätöksillään on.  

T9 kannustaa oppilasta osal-
listumaan erilaisten yhteisö-
jen toimintaan ja harjoittele-
maan median käyttöä turval-
lisella ja yhteiskunnallisesti 
tiedostavalla tavalla 

S1, S3 Mediataidot  Oppilas osaa käyttää mediaa yhteis-
kunnallisen ajattelun ja toiminnan väli-
neenä sekä pohtia sen käyttämiseen 
liittyviä turvallisuusnäkökulmia. 
 

14.4.10 MUSIIKKI 

 

Oppiaineen tehtävä  

 

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen 

kulttuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuu-

reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-

taa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-

kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.  
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Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehit-

tymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla 

musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät 

teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja 

oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 

säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia mo-

nipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. 

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten 

kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään 

aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys 

musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua 

ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään 

luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia ko-

konaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä mui-

den kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Op-

pilaiden käsitys itsestään musiikillisina toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta. 

 
Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisältö-
alueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Osallisuus   

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin 
ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään 

S1-S4 L2, L6, L7 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen   

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laula-
miseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jä-
senenä 

S1-S4 L2 

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, 
tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti 
liikkuen  

S1-S4 L1, L2 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja 
musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä 
jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä  

S1-S4 L2 

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai 
monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen 

S1-S4 L1, L2, L5, L6 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito   

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia koke-
muksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuu-
rista ja historiallista monimuotoisuutta  

S1-S4 L2 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja 
musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yh-
teydessä 

S1-S4 L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa   
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T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 
hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniym-
päristön turvallisuudesta  

S1-S4 L3 

Oppimaan oppiminen musiikissa   

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis-
taan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden 
asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa 
tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L7 

S1 
Opetellaan kunnioittamaan instrumentteja, nimeämään niitä ja pitämään niistä hyvää huolta. Tutustutaan 
moniäänisyyteen esim. kaanon- ja puhelaulun avulla. Ohjataan oppilaita leikkimielisesti seuraamaan mu-
sisoinnin ohjaamista esim. dynamiikkaharjoituksilla. Keksitään omia rytmejä ja melodioita. 
 
S2 
Tutustutaan kuuntelemalla erottamaan duuri- ja mollisävellajit. Opetellaan nuottien perusaika-arvoja: 
koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosanuotit ja dynamiikan peruskäsitteet: piano, mezzoforte ja forte. 
Opetellaan C-duuri laulaen ja soittaen. 
 
S3 
Tutustutaan suomalaiseen kansanperinne- ja taidemusiikkiin. 
 
S4 
Valmistellaan ja harjoitellaan esimerkiksi musiikkiesityksiä ja/tai yhteislauluja tapahtumiin ja juhliin. 
Valitaan pääsäntöisesti ohjelmistoon kotimaista musiikkia 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L7 

S1 
Tutustutaan eri tahtilajeihin kuunnellen, laulaen, soittaen ja liikkuen. Jatketaan moniäänisyyden harjoit-
telua laulamalla. Ohjataan oppilasta toteuttamaan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävel-
lyksiä, äänimaisemaan, liikeimprovisaatiota tai liikesarjoja. 
 
S2 
Rytmisiä taitoja harjoitellaan monipuolisesti eri tahtilajeissa esim. 2/4, 3/4, 4/4 ja 5/4. Opetellaan taukoja 
esim. koko-, puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosatauko. Opetellaan dynamiikan käsitteitä esim. pp, mp, ff, 
diminuendo ja crescendo. 
 
 
 
S3 
Tutustutaan pohjoismaalaiseen kansanperinne-, taide- ja populaarimusiikkiin. Opiskellaan sinfoniaorkes-
terin toimintaa ja soitinryhmiä. 
 
S4  
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Valitaan pääsäntöisesti ohjelmistoon pohjoismaista musiikkia. Valmistellaan ja harjoitellaan esimerkiksi 
musiikkiesityksiä ja/tai yhteislauluja tapahtumiin ja juhliin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L7 

S1 
Opetellaan bändisoiton perusteita esim. rumpusoiton alkeet, basson vapaat kielet ja tavallisimmat kitara-
soinnut. Ohjataan oppilasta toteuttamaan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, ää-
nimaisemaan, liikeimprovisaatiota tai liikesarjoja. 
 

S2 
Opetellaan ylennetyt ja alennetut sävelet ja niiden merkitseminen. Tutustutaan rytmiseen monimuotoi-
suuteen esim. synkooppi. 
 
S3 
Tutustutaan eurooppalaiseen kansanperinne-, taide- ja populaarimusiikkiin. 
 
S4 
Valitaan pääsääntöisesti ohjelmistoon eurooppalaista musiikkia. Valmistellaan ja harjoitellaan esimerkiksi 
musiikkiesityksiä ja/tai yhteislauluja tapahtumiin ja juhliin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L7 

S1 
Jatketaan bändisoiton opettelua. Tutustutaan moniääniseen laulamiseen. Ohjataan oppilasta toteutta-
maan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemaan, liikeimprovisaatiota tai 
liikesarjoja myös teknologiaa hyödyntäen. 
 
S2 
Vahvistetaan aika-arvojen hallintaa ja käyttöä musisoinnissa. Opetellaan musiikin tempoon liittyviä käsit-
teitä ja merkintöjä esim. ritardando, accelerando, allegro, lento, andante. 
 
S3 
Opetellaan länsimaisen taidemusiikin historiaa.  
 
S4 
Valitaan pääsäntöisesti ohjelmistoon kansainvälistä musiikkia. Valmistellaan ja harjoitellaan esimerkiksi 
musiikkiesityksiä ja/tai yhteislauluja tapahtumiin ja juhliin. 

 

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, 

improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutus-

tuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyn-

tävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toi-

mimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien 
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perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvitte-

lukyvyn monipuolinen kehittäminen.   

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikki-

käsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. 

Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musii-

killisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisulli-

siin keinoihin.  

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuk-

sessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä 

koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin 

sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuri-

perinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti 

muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiik-

kia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon. 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 

musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on 

mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri 

sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. 

Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toimin-

nassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mah-

dollisuuksia. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikai-

sempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusvälinei-

den käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan 

oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-

aloitteisuutta. 

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6  

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja 

musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja mu-

siikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonai-

suuteen.  

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan luku-

vuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä.  Opinnoissa edistymisen 

kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppi-

maan oppimisen taitojen kehittymistä. 
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Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosa-

naa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite 
 

Sisältö-
alueet 

Arvioinnin 
kohteet op-
piaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

Osallisuus    

T1 rohkaista oppilasta osallistu-
maan yhteismusisointiin ja raken-
tamaan myönteistä yhteishenkeä 
yhteisössään 

S1-S4 Musiikilliset 
yhteistyötai-
dot 

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jä-
senet yhteismusisoinnissa.  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä 
luova tuottaminen 

   

T2 ohjata oppilasta luontevaan 
äänenkäyttöön ja laulamiseen 
sekä kehittämään keho-, rytmi-, 
melodia- ja sointusoittimien soit-
totaitoaan musisoivan ryhmän jä-
senenä 

S1-S4 Laulaminen 
ja soittami-
nen ryhmän 
jäsenenä 

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja -soit-
toon pyrkien sovittamaan osuutensa 
osaksi musiikillista kokonaisuutta.  
 
 

T3 kannustaa oppilasta keholli-
seen musiikin, kuvien, tarinoiden 
ja tunnetilojen ilmaisuun koko-
naisvaltaisesti liikkuen 
 

S1-S4 Musiikki-lii-
kunta 
  

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyt-
tää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.  
 

T4 tarjota oppilaalle mahdolli-
suuksia ääniympäristön ja musii-
kin elämykselliseen kuunteluun 
sekä ohjata häntä jäsentämään 
kuulemaansa sekä kertomaan 
siitä 

S1-S4 Musiikin 
kuuntelu 

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiik-
kia ja esittää näkemyksiään kuulemas-
taan.  
 
 

T5 rohkaista oppilasta improvi-
soimaan sekä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan pienimuotoisia sä-
vellyksiä tai monitaiteellisia koko-
naisuuksia eri keinoin ja myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen 

S1-S4 Luovan mu-
siikillisen 
ajattelun il-
maiseminen 
eri keinoin 

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen 
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisu-
tapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyö-
dyntää musiikkiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia.  
 

Kulttuurinen ymmärrys ja mo-
nilukutaito 

   

T6 ohjata oppilasta tarkastele-
maan musiikillisia kokemuksiaan 
ja musiikillisen maailman esteet-
tistä, kulttuurista ja historiallista 
monimuotoisuutta  

S1-S4 Musiikin 
merkitysten 
havainnointi  

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen 
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja 
kokemuksistaan.  
 

T7 ohjata oppilasta ymmärtä-
mään musiikkikäsitteitä ja musii-
kin merkintätapojen periaatteita 
musisoinnin yhteydessä 

S1-S4 Musiikin 
merkintäta-
pojen ym-
märtämi-nen 

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten 
merkintöjen mukaisesti musisoinnin yh-
teydessä.  
 

Hyvinvointi ja turvallisuus musii-
kissa 
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14.4.11 KUVATAIDE 

 

Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista to-

dellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä 

vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, ja mielikuvitus ja kokeileminen 

luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visu-

aalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuripe-

rinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden 

kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimi-

seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkö-

kulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään 

monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan 

monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen 

tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuk-

sen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikoh-

teisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kult-

tuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten 

taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vai-

kutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 

Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri 

aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edel-

lytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tieto- 

ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä. 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaami-
nen 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan 
musiikin vaikutuksia hyvinvointiin 
sekä huolehtimaan musisointi- ja 
ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 Välineiden ja 
laitteiden 
turvallinen 
käyttö 

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ot-
taen huomioon muun muassa äänen ja 
musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.  
 

Oppimaan oppiminen musiikissa    

T9 ohjata oppilasta kehittämään 
musiikillista osaamistaan harjoit-
telun avulla, osallistumaan ta-
voitteiden asettamiseen ja arvioi-
maan edistymistään suhteessa 
tavoitteisiin. 

S1-S4 Oppimaan 
oppiminen ja 
työskentely-
taidot  

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen 
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii ta-
voitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.  
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Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu   

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-
täen  

S1, S2, S3 L1, L3, L4, 
L5 
 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan 
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

S1, S2, S3 L2, L4, L5, 
L6 
 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvalli-
sesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, 
L5 

Kuvallinen tuottaminen   

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 
taitojaan 

S1, S2, S3 L2, L3, L5, 
L6 
 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen 
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 

S1, S2, S3 L1, L2, L3, 
L5 
 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin 
ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7 
 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta   

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyk-
sissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L5 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuu-
ria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallis-
ten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin 

S1, S2, S3 L1, L4, L5, 
L6 
 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmai-
sun tapoja omissa kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L5, 
L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen   

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista 

S1, S2, S3 L3, L4, L6, 
L7 
 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus 
ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, 
L7 
 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 3 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S2  
Tutustutaan Siuntion lähiympäristön rakennuksiin ja luontoon. Mahdolliset vierailut voidaan toteuttaa 
useiden aineiden yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena. Ympäristön kuvakulttuureista voi-
daan erityisesti huomioida erilaiset merkit ja symbolit kuten liikennemerkit, opastetaulut, paikallisyritys-
ten logot. 
 
S3  
Opetuksen sisältöjä voidaan valita ajankohtaisista ilmiöistä, suomalaisista saduista, myyteistä ja tari-
noista. Kuvataiteessa huomiodaan vuodenaikojen vaihtelu sekä juhlat ja pyhät. 
 
Kuvataiteen eri lajeihin kuten piirustukseen, maalaamiseen, muotoiluun, rakentamiseen ja grafiikkaan tu-
tustutaan monipuolisesti, kokeellisesti, mielikuvitusta ja leikkiä hyödyntäen. Grafiikan menetelmistä voi-
daan tutustua esimerkiksi leimasin-, materiaalikohopainantaan sekä monotypiaan. Värioppikokeiluja lei-
kinomaisesti, maalaamista erilaisille pohjille sekä märkää että kuivaa tekniikkaa hyödyntäen. 
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Siuntion paikallinen sisältö 

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 4 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S2 
Tutustutaan Siuntion lähiympäristön rakennuksiin ja luontoon. Mahdolliset vierailut voidaan toteuttaa 
useiden aineiden yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena. Tilojen, esineiden ja maiseman ku-
vausta kaksi- ja kolmiuloitteisin menetelmin. Perehdytään esimerkiksi maiseman eri alojen kuvaamisen 
keinoihin sekä esinemuotoiluun. Oppilas havainnoi ja tutkii rakennetun sekä luonnon ympäristön väri- ja 
muotokieltä. Oppilas harjoittelee kuvan lukuaeri aineistoa sekä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  
 
S3 
Kuvataiteessa sisällöissä huomioidaan luola- ja kalliomaalaustaide sekä pronssikauden (1500/1300-500 
eaa.) käyttöesineet, korut ja niiden symboliikka. Tutustutaan esimerkiksi muoteilla valamiseen, käsin ra-
kentamiseen sekä kohokuviointiin. Vanhaa ja uudempaa kuvataidetta ja esinekulttuuria käytetään inspi-
raation, työskentelyn, ja omaperäisen luomisen lähtökohtana. Muotoilussa harjoitellaan yksinkertaisten 
liitosten tekoa. 
 
Kuvataiteen eri lajeihin kuten piirustukseen, maalaamiseen, muotoiluun, rakentamiseen ja grafiikkaan tu-
tustutaan monipuolisesti, kokeellisesti, mielikuvitusta ja leikkiä hyödyntäen. Grafiikan menetelmistä voi-
daan tutustua esimerkiksi leimasin-, materiaalikohopainantaan sekä monotypiaan. Tehdään värioppiko-
keiluja leikinomaisesti. Maalataan erilaisille pohjille sekä märkää että kuivaa tekniikkaa hyödyntäen. Piir-
retään ja maalataan esimerkiksi esineitä ja asetelmia ääriviivaa, mittasuhteita, valoa ja varjoja sekä pinta-
rakenteita tutkien. Tehdään myös kuvitteellisia kuvia eläyten, elävää piirustus- ja maalausjälkeä käyttäen. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 5 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S2 
Museovierailu ja/tai jossakin kotiseudun historiallisessa rakennuksessa vieraileminen ja sen arkkitehtuu-
riin ja esinekulttuuriin tutustuminen. Vierailut voidaan toteuttaa useiden oppiaineiden yhteisenä elämyk-
sellisenä oppimiskokonaisuutena. Oppilaat oppivat arvostamaan ja säilyttämään oman kunnan kultuuripe-
rintöä. Oppilaat tekevät taidetta aidoissa ja monipuolisissa ympäristöissä. Harjoitellaan silmän ja käden 
yhteistyötä monipuolisesti ja kehittäen. Analysoidaan uutis- ja viihdekuvia sekä niiden pohjalta omien me-
dioiden tuottaminen kuvallisin keinoin. Oppilaat harjoittelevat kuvaviestinnän välineiden käyttöä. Oppilaat 
tutkivat taiteen ja median kuvia kriittisesti, tehden kuva-analyysejä. 
 
S3 
Tutustutaan antiikin sekä renessanssiajan merkittävimpiin taideteoksiin ja keksintöihin. Tilan kuvaamista 
ja sommittelua esimerkiksi: peittävyys, sijainti kuvapinnassa, lähellä iso, kaukana pieni ja havaintoon pe-
rustuvaa tilan kuvaamista. Perspektiivioppia (esimerkiksi väri- ja ilmaperspektiivi) ja teknistä piirtämistä 
sekä mittakaavan käyttämistä. Ihmisen mittasuhteiden havainnointia ja ihmisen kuvaamista. Tehdään mie-
likuvituskoneita kierrätysmateriaaleja käyttäen. Taiteen ja tieteen yhteys huomoidaan ja tiedon visuali-
sointia nykytaiteen keinoin. 
 
Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan pronssikauteen ja sen esine- ja kuvasymboliikkaan. Taiteen teke-
misen lähtökohtana voi olla esimerkiksi Kalevalan tarusto ja sen kuvitus, eläin- ja kasviaiheet, reliefitaide 
eri aikoina (esimerkiksi mitalit, kolikot, korut). Suomalaisen esine- ja korumuotoilun suuntauksiin tutustu-
minen. Tutustutaan tuotesuunnittelun pääpiirteisiin (materiaali, muoto, näyttö- ja käyttötarkoitus) ja luo-
daan omaperäistä ja uutta esinekulttuuria, aiempaa suomalaista muotoilua hyödyntäen ja kunnioittaen. 
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Väriopissa kerrataan pää- ja välivärit, tutustuaan eri kontrasteihin kuten tummavaalea -kontrasti ja vasta-
värikontrasti. Maalaustekniikoita hyödynnetään monipuolisesti omaperäisessä kuvailmaisussa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L7 

S2 
Vierailu jossakin lähi- tai kotiseudun historiallisesti merkittävässä rakennuksessa. Vierailut voidaan toteut-
taa useiden oppiaineiden yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena.  
 
Sarjakuva, lyhytelokuva, mainos- ja uutiskuva, animaatio ja nuorten käyttämät yleisimmät mediat kuvail-
maisun keinoina ja tutustumiskohteina. Tutustutaan dokumentti- ja fantasiakerrontaan.  
 
S3 
Kuvataidetunneilla käsitellään taidemaailmassa esiin tulleita ajankohtaisia ilmiöitä ja taidesuuntauksia. Ku-
vataiteen opetusta integroidaan soveltuvilta osilta eri oppiaineisiin.  

 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen 

maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä 

yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuu-

rin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien 

välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentely-

menetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 

osallistuvat omaehtoisesti.  Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. 

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuva-

kulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuu-

reista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 

mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen 

ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään ku-

vallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden 

merkitystä yhteiskunnassa. 

 

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 

kuvataiteesta.  Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin 

käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään 

kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen. 

 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan 

aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista 
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havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa ote-

taan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin 

ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä kou-

lussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankoh-

taisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen ja temaattiseen 

lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. Opetustilanteissa tek-

nologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja moto-

risten lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tu-

kee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-

laiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapo-

jen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa 

erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninai-

suutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja 

tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visu-

aalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6  

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-

pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen ke-

hittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen.  Oppi-

misen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. 

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikal-

lisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edis-

tymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja 

tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä. 

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-

vosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Si-
sältö-
alueet 

Arvioinnin koh-
teet oppiai-
neessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu    

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan 
taidetta, ympäristöä ja muuta visuaa-
lista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia 
kuvallisia välineitä hyödyntäen  

S1, S2, 
S3 

Taiteen, ympäris-
tön ja muun visu-
aalisen kulttuurin 
havainnoiminen 

Oppilas osaa tehdä monipuoli-
sia havaintoja ympäristöstä ja 
sen kuvista käyttämällä kuvalli-
sia välineitä 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan 
havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä 
harjoittelemaan näkemystensä peruste-
lemista 

S1, S2, 
S3 

Havaintojen ja 
ajatusten sanal-
listaminen 

Oppilas osaa kuvailla taitee-
seen, ympäristöön ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin liittyviä 



378 
 

havaintojaan ja perustella aja-
tuksiaan sanallisesti 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan ha-
vaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja 
muita tiedon tuottamisen tapoja käyt-
täen 

S1, S2, 
S3 

Havaintojen ja 
ajatusten kuvalli-
nen ilmaiseminen 
 

Oppilas osaa ilmaista havainto-
jaan ja ajatuksiaan hyödyntä-
mällä kuvien rinnalla myös 
muita tiedon tuottamisen ta-
poja 

Kuvallinen tuottaminen    

T4 ohjata oppilasta käyttämään moni-
puolisesti erilaisia materiaaleja, teknii-
koita ja ilmaisun keinoja sekä harjaan-
nuttamaan kuvan tekemisen taitojaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvallisten ilmai-
sukeinojen käyt-
täminen 

Oppilas osaa soveltaa erilaisia 
materiaaleja, tekniikoita ja il-
maisukeinoja kuvallisessa tuot-
tamisessaan 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen ku-
vallisten taitojen kehittämiseen yksin ja 
yhteistyössä muiden kanssa 

S1, S2, 
S3 

Kuvailmaisun tai-
tojen kehittämi-
nen 

Oppilas osaa asettaa tavoitteita 
ja pyrkii kehittämään kuvailmai-
suaan yksin ja ryhmän jäsenenä 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilai-
siin kuvallisen viestinnän tapoihin ja 
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen 
keinoja omissa kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvien avulla vai-
kuttaminen ja 
osallistuminen 

Oppilas osaa käyttää erilaisia 
kuvallisen vaikuttamisen kei-
noja ilmaistessaan mielipitei-
tään 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta    

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan ku-
via eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä 
sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion 
suhdetta 

S1, S2, 
S3 

Kuvien tarkastelu 
 

Oppilas osaa tarkastella sisällön, 
muodon ja asiayhteyden vaiku-
tusta erilaisten kuvien tulkin-
taan 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan tai-
detta ja muuta visuaalista kulttuuria te-
oksen, tekijän ja katsojan näkökulmista 
sekä pohtimaan historiallisten ja kult-
tuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin 

S1, S2, 
S3 

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
käyttäminen 

Oppilas osaa tulkita kuvia teok-
sen, tekijän ja katsojan näkökul-
mista sekä hyödyntää tulkinto-
jaan kuvista keskusteltaessa 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri 
aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun ta-
poja omissa kuvissaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvailmaisun ta-
pojen käyttämi-
nen 

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia 
kuvailmaisun tapoja tarkastel-
lessaan taidetta ja muuta visu-
aalista kulttuuria sekä tehdes-
sään omia kuvia 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen ar-
vottaminen 

   

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan 
taiteessa, ympäristössä ja muussa visu-
aalisessa kulttuurissa ilmenevistä ar-
voista 

S1, S2, 
S3 

Arvojen tarkaste-
leminen 

Oppilas osaa ilmaista näkemyk-
siään taiteessa, ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmenevistä arvoista 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huo-
mioon kulttuurinen moninaisuus ja kes-
tävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toi-
mintatapoja valitessaan 

S1, S2, 
S3 

Kuvailmaisun si-
sältöjen ja toi-
mintatapojen va-
linta 
 

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuurisen moni-
naisuuteen ja kestävään kehi-
tykseen liittyviä näkökulmia 

 

14.4.12 KÄSITYÖ 

 

Oppiaineen tehtävä 
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Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on mo-

nimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toi-

mintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai 

yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 

toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 

ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia 

sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmot-

tamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. 

Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 

ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuk-

sessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 

kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kult-

tuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalai-

sia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityö-

kulttuuria.  

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. 

Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaa-

lien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittä-

mään toimivia ratkaisuja.  Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, ko-

neiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppi-

laat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja 

kestävän kehityksen näkökulmista.   

 

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 

S1-S6 L1, L2 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsityöprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 L1, L5 
 

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmis-
tamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisui-
hin 

S1-S4 L2, L4, L5  
 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti 

S3, S5 L4, L6 

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännit-
teisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön sopivaa välineistöä.  

S1-S5 L3, L6 
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T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto– ja vies-
tintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, val-
mistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoin-
nissa 

S1, S2, S6 L5 

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön prosessia  

S6 L1, L4, L7 
 

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriittisesti  

S1-S3, S5 L1, L3, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Käsityön oppiaine vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T8 S1-S6 L1-L7 

 

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä 

eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tun-

temista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä 

opittua hyödyntäen.  

 

S1 Ideointi: Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuk-

sia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ide-

oiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan 

materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä. 

S2 Suunnittelu: Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tar-

vittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai te-

okseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyt-

täen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.  

 

S3 Kokeilu: Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien ko-

neiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan moni-

puolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kier-

rätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja au-

tomaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 

 

S4 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen 

käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työsken-

nellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 

 

S5 Soveltaminen: Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin ma-

teriaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykult-

tuuriin.  

S6 Dokumentointi ja arviointi: Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja do-

kumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan 

yksilö- ja ryhmäpalautetta. 
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Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat käsityön oppimista 

tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä tarvittavan teknologian toimintaperiaattei-

den ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, 

oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman 

ilmaisun ja suunnittelun tukena. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. 

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja yhteistyössä ulko-

puolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperin-

töön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityk-

siin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimis-

tehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti ja 

turvallisesti. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet 

käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäris-

töjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan kehittämään käsityöllisiä taitojaan jous-

tavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden 

omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä mui-

den kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riittävästi aikaa.  

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6  

 

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koskevaa. 

Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa korostetaan myönteisesti 

oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältö-

jen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehit-

tymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan kehittämään 

suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. 

Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden 

selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.  

 

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan luku-

vuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen 

kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työs-

kentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista. 
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Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosa-

naa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-alu-
eet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaami-
nen 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntä-
vään käsityöhön 

S1-S6  Ei vaikuta arvosanan muodostami-
seen. Oppilaita ohjataan pohtimaan 
kokemuksia osana itsearviointia. 

T2 ohjata oppilasta hah-
mottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsi-
työprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 Oman työn suunnittelu, 
valmistus, arviointi ja 
prosessin dokumen-
tointi 

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen 
käsityöprosessin ja tehdä dokumen-
tointia prosessin eri vaiheista. 
 
 

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja val-
mistamaan yksin tai yh-
dessä käsityötuote tai -
teos luottaen omiin es-
teettisiin ja teknisiin rat-
kaisuihin 

S1-S4 Tuotteen valmistami-
nen 
 

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yh-
teiseen suunnitelmaansa perustuvan 
tuotteen tai teoksen, jossa on huomi-
oitu esteettisyys ja toimivuus. 
 
 
 

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti 

S3, S5 Käsityössä käytettävien 
materiaalien ja valmis-
tustekniikoiden valinta, 
yhdistäminen ja työstä-
minen  

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää 
tarkoituksenmukaisesti eri materiaa-
leja ja valmistustekniikoita. 
 
Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsi-
työn käsitteistöä.  

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjäntei-
sesti ja vastuuntuntoi-
sesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä 
sekä valitsemaan ja käyt-
tämään työhön sopivaa 
välineistöä 

S1-S5  Työskentelytaidot Oppilas ottaa vastuuta omasta työs-
tään ja toimii tavoitteellisesti. 
Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja 
arkipäivään liittyvien laitteiden toi-
mintaperiaatteita. 
 
Oppilas osaa käyttää asianmukaisia 
työvälineitä, koneita ja laitteita oi-
kein, turvallisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti. 
 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto– ja 
viestintäteknologiaa kä-
sityön suunnittelussa, 
valmistamisessa ja käsi-
työprosessin dokumen-
toinnissa 

S1, S2, S6 Tieto- ja viestintätek-
nologian käyttäminen 
omassa työskentelyssä 

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestin-
täteknologiaa ohjatusti käsityön suun-
nittelussa, valmistuksessa ja käsityö-
prosessin dokumentoinnissa.  
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T7 ohjata oppilasta arvi-
oimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuoro-
vaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsi-
työn prosessia  

S6 Oman ja muiden työn 
arviointi, vertaispalaut-
teen antaminen 
  
 

Oppilas osallistuu rakentavasti oman 
ja toisten työn ja työskentelyn arvi-
ointiin ja vertaispalautteen antami-
seen. 

T8 herättää oppilas arvi-
oimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriittisesti  

S1-S3, S5 Kulutus- ja tuotanto- 
tapojen pohdinta 

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- 
ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen 
elinkaaren. 

 

14.4.13 LIIKUNTA 

 

Oppiaineen tehtävä   

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyyk-

kistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin 

liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla ko-

rostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertai-

suutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se pe-

rustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään 

koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja 

eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-

laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 

fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toi-

mimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjäntei-

nen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. 

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumi-

seen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia 

terveytensä edistämiseen.  

 

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”  

Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistami-

sessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja vuorovaikutuksellinen opetus tukee taito-

jen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalli-

seen elämäntapaan. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulli-

seen toteuttamiseen. 
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Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Fyysinen toimintakyky   

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilai-
sia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.  

S1 L1, L3 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan 
eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä teke-
mään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja  

S1 L1, L3, L4 

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaito-
jaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympä-
ristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.  

S1 L3 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkä-
sittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyt-
tämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  

S1 L3 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittä-
mään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä 
ja voimaa. 

S1 L3 

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pe-
lastautumaan vedestä.  

S1 L3 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatun-
neilla.      

S1 L3, L6, L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätele-
mään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huo-
mioon ottaen. 

S2 L2, L3, L6, L7 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kanta-
maan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.  

S2 L2, L6, L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.    

S3 L1, L2, L3 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä koke-
muksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.   

S3 L1, L2 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Liikunnan oppiaine vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T11 S1-S3 L1-L4, L6-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja. Opetuksessa hyödynnetään paikallisten 
ja lähialueiden liikuntamuotoja sekä eri toimjoiden lajitarjontaa.  

 
Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 
S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan 

sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja rat-

kaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri 

vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytai-
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toja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloi-

lut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelas-

tuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. 

 

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Opetuk-

sessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, 

itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arviointiin. Val-

takunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move! :n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 

5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia. 

 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, 

leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, 

joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.  

 

S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistele-

maan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun 

ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka 

vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.  

 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, 

paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kan-

nustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntatek-

nologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille lii-

kuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6  

 

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.  Toiminnan 

tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-

nalta riittävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, tur-

vallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosi-

aalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkai-

sevalla palautteella. Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on mer-

kitystä yhteiseen toimintaan osallistumisessa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6  

 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-

lautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu mo-

nipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.  
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Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja 

tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityis-

tarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perus-

tuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (ta-

voitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvi-

oinnin perusteena. Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan 

itsearviointiin. 

 

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan luku-

vuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä.  

 

Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-

vosanaa kahdeksan varten  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Fyysinen toimintakyky    

T1 kannustaa oppilaita 
fyysiseen aktiivisuuteen, 
kokeilemaan erilaisia lii-
kuntatehtäviä ja harjoit-
telemaan parhaansa yrit-
täen. 

S1 Työskentely ja yrittämi-
nen  

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimin-
taan yleensä aktiivisesti kokeillen ja har-
joitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  
 
 

T2 ohjata oppilasta har-
jaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli ha-
vainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien 
avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja.  

S1 Ratkaisujen teko erilai-
sissa liikuntatilanteissa  

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, ku-
ten leikeissä ja peleissä, useimmiten tar-
koituksenmukaisia ratkaisuja. 

T3 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan tasapaino- 
ja liikkumistaitojaan että 
soveltamaan niitä moni-
puolisesti erilaisissa oppi-
misympäristöissä, eri 
vuodenaikoina sekä eri ti-
lanteissa. 

S1 Motoristen perustaito-
jen (tasapaino- ja liikku-
mistaidot) käyttäminen 
eri liikuntamuodoissa 

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua eri-
laisissa oppimisympäristöissä.  
 

T4 ohjata oppilasta sekä 
vahvistamaan että sovel-
tamaan välineenkäsittely-
taitojaan monipuolisesti 
erilaisissa oppimisympä-
ristöissä käyttämällä eri-
laisia välineitä eri vuo-
denaikoina erilaisissa ti-
lanteissa. 

S1 Motoristen perustaito-
jen (välineenkäsittely-
taidot) käyttäminen eri 
liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavä-
lineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.  
 

T5 kannustaa ja ohjata 
oppilasta arvioimaan, yl-

S1 Fyysisten ominaisuuk-
sien harjoittaminen   

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominai-
suuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikku-
vuutta, kestävyyttä ja voimaa  
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läpitämään ja kehittä-
mään fyysisiä ominai-
suuksiaan: nopeutta, liik-
kuvuutta, kestävyyttä ja 
voimaa.  
 

 
 

T6 opettaa uimataito, 
jotta oppilas pystyy liik-
kumaan vedessä ja pelas-
tautumaan vedestä  

S1 Uima- ja pelastautumis-
taidot  

Oppilas on perusuimataitoinen 
(Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa 
käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan 
alla).  
 

T7 ohjata oppilasta tur-
valliseen ja asialliseen 
toimintaan liikuntatun-
neilla.      

S1 Toiminta liikuntatun-
neilla 

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolli-
set vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä 
pyrkii toimimaan turvallisesti ja asialli-
sesti.  

Sosiaalinen toimintakyky    

T8 ohjata oppilasta työs-
kentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään 
toimintaansa ja tunneil-
maisuaan liikuntatilan-
teissa toiset huomioon 
ottaen. 

S2 Vuorovaikutus- ja työs-
kentelytaidot  

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa 
yhteisesti sovitulla tavalla. 

T9 ohjata oppilasta toimi-
maan reilun pelin peri-
aatteella sekä kantamaan 
vastuuta yhteisistä oppi-
mistilanteista. 

S2 Toiminta yhteisissä op-
pimistilanteissa   

Oppilas noudattaa reilun pelin periaat-
teita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuu-
teen yhteisissä oppimistilanteissa. 
 

Psyykkinen toimintakyky    

T10 kannustaa oppilasta 
ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja 
vahvistaa itsenäisen työs-
kentelyn taitoja.    

S3 Työskentelytaidot Oppilas osaa yleensä työskennellä vas-
tuullisesti ja itsenäisesti.   

T11 huolehtia siitä, että 
oppilaat saavat riittävästi 
myönteisiä kokemuksia 
omasta kehosta, pätevyy-
destä ja yhteisöllisyy-
destä.  

S3 
 

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. 
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuk-
siaan osana itsearviointia.  
 

  

14.4.14 OPPILAANOHJAUS  

 

Oppiaineen tehtävä  

 

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaan, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaus-

toiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva 

jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaan koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulu-

tuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 
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Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas pystyy kehittämään 

opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppi-

laanohjaus tukee oppilasta tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa 

perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauk-

sen avulla oppilas oppii tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätök-

sentekoon. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä 

ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta to-

teutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja 

vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitel-

massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-

misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden 

opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opet-

tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat 

hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-

vista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, 

yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja 

työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saata-

vuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä. 

Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan 

yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä ta-

valla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä 

oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.   

 

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, vahviste-

taan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään oppimaan oppi-

misen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia oppimisen, 

työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden 

ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tue-

taan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä. 

 

Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä käsitystä 

itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten vahvuuksia, ky-

kyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnastaan 

ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen 

ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista 

vaikutusmahdollisuuksista alkaa muotoutua. 

Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään. 

Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä oppilaille työelämää, yrittäjyyttä 

ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.  
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Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.  Heille jär-

jestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja valintojen tuke-

miseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. 
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Opetus vuosiluokilla 

 7-9 
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LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 

15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä 

 

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtä-

vänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolen-

pitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista 

yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen 

ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymä-

vaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön 

tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytän-

nöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan 

myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden 

kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen 

ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.   

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.  

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen 

 

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosien ai-

kana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaikkia oppilaita 

opintojen jatkamiseen.  Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät edel-

lytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. 

Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä 

aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen ja 

rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja lähiympä-

ristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirin-

tää, rasismia eikä muuta syrjintää.  Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja op-

pimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja 

palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppi-

mista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja 

koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhteisistä peli-

säännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää 

koulutyön onnistumista.  

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan sekä suun-

tautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja laa-

jennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. 

Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri 

oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset 

aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun 

yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi 

taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.  
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Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen  

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä 

koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovai-

kutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet 

edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. 

Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vas-

tuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon mer-

kitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä 

monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin.  On tärkeä varata aikaa kes-

kustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen aset-

tamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.  

 

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 

 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 

painottuvat vuosiluokilla 7-9. 

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Toisaalta oppiai-

neiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät. Koulu voi parhaimmillaan tarjota yh-

teisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä 

omaa kehitystä että ympäröivää maailmaa.  Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvista-

viin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa 

ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.  

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilaiden 

kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edelly-

tyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityk-

sen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle luontevalla tavalla. 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityi-

sesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista 

tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liitty-

vien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioin-

nista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä tietoisesti. 

Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä ylläpitämiseen sekä ohjausta teknolo-

gian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan. 

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan 

koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään 

asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja risti-

riitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppi-

laita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla 
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tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa 

sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelu-

kykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä 

rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi 

luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päätte-

lyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien 

huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja 

väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteet-

tistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia. 

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tar-

kastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin 

opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- 

ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita autetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön 

liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään valintansa perustellusti omia taipumuksiaan ja kiin-

nostuksen kohteitaan arvostaen.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämänta-

paa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moni-

naisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, 

uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida ih-

misoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta 

muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen 

ja toteutumiseen maailmassa.  

 

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään 

ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja. Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vai-

kutuksia opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti ja osallistutaan sen ylläpitoon ja 

uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja 

oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä 

muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan ja 

vaikuttaa esimerkiksi taiteen keinoin.  

 

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liitty-

vien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä dialogia kehittyy. Oppilaat harjoit-

televat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa esiinty-

mis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan 

kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä 

tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti mahdolli-

suuksia luovaan toimintaan. Oppilaita kannustetaan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan 

sen eri ilmenemismuodoista.  

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
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Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan ottamaan 

vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulutyön ja op-

pimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvin-

vointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin 

toimintatapoihin.  Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja 

monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaa-

lisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja 

ajatusten kohtaamista ja hallintaa.  Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia ra-

jojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan onnettomuustilanteissa tarkoi-

tuksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilan-

teissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteet-

tömyydestä liikenteessä. 

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, 

monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 

ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä harjoittelemaan 

sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan 

teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastele-

maan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää ana-

lyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään 

oman talouden suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat 

kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla. 

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien oppiaineiden 

opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettis-

ten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun paino-

piste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialuei-

den ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja vä-

littämisen taitoja harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita 

rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä, 

mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalli-

seen harjoittelemiseen. 

Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettäviin 

teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, 

kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutai-

toa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös työelämään liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja 

talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin tu-

tustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai os-

totarjousten edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkin-

nan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri 

medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikutta-

misen keinojen avulla. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 
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Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syven-

tävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, mi-

ten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja 

työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkas-

tellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. 

 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. 

Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He har-

jaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia 

tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja 

turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyt-

töön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vas-

tuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, 

ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten 

ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohja-

taan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan 

ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja mui-

den - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Vuorovaikutus ja ver-

kostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia 

viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntä-

mistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia 

ja riskejä globaalissa maailmassa.  

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä 

vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityis-

piirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuk-

sia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelä-

mässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaiku-

tustaitojen merkitys.  Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan eri-

laisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa 

vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä 

harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.   

 

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa 

sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnitte-

lemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätök-

siä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteelli-

sesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaa-

maan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat tilai-

suuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen 

yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdol-
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lisuuksista ja uravalinnoista.  Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuk-

siaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja 

omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.  

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan 

ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelu-

ryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat 

kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppi-

maan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen 

keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, 

taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Koke-

mukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan.  Osal-

listumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteis-

työssä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Toiminnassa 

opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi 

tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä.  

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskun-

nalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilai-

sia tulevaisuusvaihtoehtoja.  Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toiminta-

tapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. Perusopetuksen aikana 

muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee 

ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.   

15.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

 

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä perusopetuk-

sesta seuraavaan koulutusvaiheeseen 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 

o tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan 

käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seura-

taan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan 

käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen 

osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 7-9 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7, 8 ja 9  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen 

ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 7-9 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 

 



397 
 

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin op-

piaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on nume-

roitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito   

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri 

oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kir-

jallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena 

kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan 

äidinkielenä on mahdollista opettaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä 

mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston asetuksen 

422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan omaa äidinkieltä. 

Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille 

oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.  

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulu-

kossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Tau-

lukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huoltajan 

ilmoittamaa kieltä. 

Oppilaan äidinkieli Äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-
määrä 

Toinen kotimainen kieli 

 yhteinen yhteinen valinnainen 

suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi - 

ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi - 

saame  saamen kieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi saamenkielisille 

- 
 

suomi tai ruotsi 

saame  suomen tai ruotsin kieli ja kirjalli-
suus sekä saamen kieli ja kirjalli-
suus 

ruotsi tai suomi  

romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjalli-
suus sekä romanikieli ja kirjalli-
suus 

ruotsi tai suomi 
- 
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viittomakieli viittomakieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi viittomakielisille - 

ruotsi tai suomi 

muu äidinkieli muu äidinkieli koko äidinkielen ja 
kirjallisuuden tuntimäärällä tai VA 
422/2012 8 §:n mukaisesti järjes-
tettynä sekä suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä 

- 

ruotsi tai suomi 

15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppi-

laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri 

kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-

via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 

tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Ope-

tus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohke-

asti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

Oppiaineen tehtävä  

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä 

oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja 

ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään 

viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuk-

sia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden kie-

likasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja me-

dioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus 

perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen 

sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuu-

den ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmai-

sunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista. 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. 

Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen 

vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkit-

semisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoi-
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suutta ja kielen havainnoinnin taitoja.  Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kie-

lestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. 

Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 

Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide 

sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitse-

minen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, 

kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen 

rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä 

luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen 

kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkitykselli-

syys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 

aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemuk-

set sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa 

otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä 

kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen eri oppimäärät tekevät yhteistyötä. 

Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä ja kult-

tuurisia taitoja monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman viestijäkuvansa ja pystyvät 

osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin.  Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-

aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elä-

määnsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen.  Tekstien valikoima laajenee yhteis-

kunnallisten sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja kir-

joitetun kielen normien hallintaan ja taitoon käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Kirjallisuuden analyysin ja 

tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, oman lukuharrastuksen syven-

tämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen.  

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 
7–9  
 
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympä-

ristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajois-

takin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä.  Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu 

myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.  Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen 

strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yh-

dessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla 

ja valitaan työtavat niin, että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroi-

daan eri sisältöalueiden, erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja kirjalli-

suuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen 

opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9   

 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla 

häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. 

Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia 
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tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen 

lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen.  Vuoro-

vaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta.  Op-

pilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja aja-

tusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itsel-

leen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että 

oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielessä ja kirjallisuudessa vuosiluokilla 7–9   

 
Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja ra-

kentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä aut-

taa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä 

ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista 

tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedois-

taan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen.  Vuosiluokilla 7–9 opetuksen 

kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuo-

lisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Oppilailla tu-

lee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antami-

sen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu päättyy kai-

kille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun 

tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä 

saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 

huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuuden ta-

voitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden ta-

voitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän ta-

voitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kri-

teereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodos-

tetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päät-

töarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompen-

soida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 

äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS-OPPIMÄÄRÄ 

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomen kieli ja kirjallisuus 

-oppimäärää. 
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, mo-

niluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden mo-

nilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja mo-

nikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kult-

tuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmis-

tökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden 

oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Teh-

dään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-

määrien kanssa. 

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja 

monilukutaitoa.  Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuk-

sessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opin-

noissa ja työelämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenope-

tuksessa kannustetaan elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.   

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaami-
nen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteel-
lisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa 
viestintäympäristöissä 

S1 L2, L3, L6, L7 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintä-
taitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään 
sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan 

S1 L1, L2, L3, L7 

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan ilmaista it-
seään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman 
keinoin. 

S1 L1, L2, L3, L7 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, 
että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnista-
maan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, 
myös monimediaisissa viestintäympäristöissä 

S1 L1, L2, L6, L7 

Tekstien tulkitseminen   

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja me-
takognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa 
kehittämistarpeita 

S2  L1, L2, L4  

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, 
käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, 
asia- ja mediatekstejä  

S2 L1, L2, L4, L5 

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä luku-
taitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teks-
teistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja kä-
sitevarantoa 

S2  L1, L2, L4  
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T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilai-
sista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tar-
koituksenmukaisella tavalla  

S2 L2, L4, L5, L6 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uu-
denlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan 
ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksi-
aan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmär-
rystä fiktion keinoista  

S2 L1, L2, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoitta-
malla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa op-
pilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskoh-
teitaan tekstin tuottajana 

S3 L2, L4, L5, L7 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, 
myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta va-
litsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmai-
sutapoja  

S3 L2, L4, L5 

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen pro-
sesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yh-
dessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan 
taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itse-
ään tekstin tuottajana 

S3 L2, L4, L5, L6  

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoitta-
mista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttö-
taitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään 
kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hal-
lintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista  

S3 L2, L4, L5, L6 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan 
ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyt-
töä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opas-
taa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen    

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiin-
nostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan 
kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauk-
sia 

S4 L1, L2, L4 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuu-
rinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja 
nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä 
omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- 
ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen  

S4 L1, L2, L4 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kult-
tuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja 
piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merki-
tystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuuri-
sesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi 
kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi 

S4 L2, L4, L6, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 
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Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T17 S1-S4 L1-L7 

S1 
Oppilaat harjoittelevat vuorovaikutustaitoja esimerkiksi kirjavinkkauksen tai esitelmän avulla. Opettajat 
rohkaisevat oppilaita esiintymään koulun yhteisissä tilaisuuksissa. 
 
S2 
Lukutunneilla opettaja ohjaa oppilaita löytämään itselleen mieluista luettavaa, jotta he löytäisivät lukemi-
sen ilon. Oppilaat saavat tekstien analysointiin työkaluja, esimerkiksi kaunokirjallisuuden käsitteitä: juoni, 
teema, aihe, henkilöhahmot ja miljöö. 
 
S3 
Oppilaat harjoittelevat tekstien tuottamista esimerkiksi kirjoittamalla uutisen tai tarinan. He harjoittelevat 
tekstinkäsittelyä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Oppilaat opiskelevat kielenhuollon perusasi-
oita: välimerkkejä, alkukirjainta, yhdyssanoja sekä puhe- ja kirjakielen eroja. 
 
S4 
Oppilaat oppivat sanaluokat ja sijamuodot. Oppitunneilla luetaan nuorten novelleja. Oppilaat tekevät esi-
merkiksi oman nukketeatteri- tai muun esityksen. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T17 S1-S4 L1-L7 

S1 
Oppilaat harjoittelevat vuorovaikutustaitoja esimerkiksi pitämällä puheita, mielipidepuheenvuoroja sekä 
ryhmäväittelyitä. 
 
 
S2 
Oppilaat lukevat erilaisten kirjallisuuden lajityyppien tekstejä ja opettelevat tulkitsemaan niitä. Oppilaat 
oppivat mainonnan kielen ja kuvien keinoista sekä harjoittelevat mainonnan kriittistä tarkastelua. 
 
S3 
Oppilaat harjoittelevat erilaisten tekstilajien tuottamista. He opettelevat kirjoittamaan esimerkiksi kirja-
arvostelun, TET-raportin, mielipidekirjoituksen tai pohdiskelevan tekstin. Oppilaat tulevat tietoisiksi yleis-
kielen sopimuksista. 
 
S4 
Oppilaat oppivat lauseenjäsennystä ja verbien modukset. He tutustuvat kirjallisuuden genreihin ja niiden 
tyypillisiin piirteisiin sekä erilaisiin mediateksteihin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T17 S1-S4 L1-L7 

S1 
Oppilaat harjoittelevat vuorovaikutustilanteissa toimimista esimerkiksi oppilaiden suunnittelemien ja pi-
tämien oppituntien, puheiden sekä väittelyiden avulla. 
 
S2 
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Oppilaat oppivat kaunokirjallisuuden tekstien tulkitsemista ja arviointia esimerkiksi novellianalyysin, ru-
noanalyysin ja kirja-arvostelun kautta. Asiatekstin tulkitsemista oppilaat harjoittelevat esimerkiksi kirjoit-
tamalla esseetekstin, jonka pohjana on asiatekstiaineisto. 
 
S3 
Oppilaat harjoittelevat tekstin tuottamista esimerkiksi kirjoittamalla analyysitöitä ja esseitä. Oppilaat op-
pivat kielenhuollossa virkerakenteista, lauseenvastikkeista, välimerkeistä, alkukirjaimista, yhdyssanoista ja 
lyhenteistä. 
 
S4 
Oppilaat tulevat tietoisiksi Aleksis Kiven merkityksestä Siuntion ja koko Suomen kulttuurihistoriassa. He 
tutustuvat Kiven elämään ja tuotantoon. 

 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, 

vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. 

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilan-

teissa. Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa 

kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuoto-

jen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Har-

joitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia 

vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- 

ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja 

audiovisuaalisen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon 

kehittymistä. Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja 

keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, 

asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, 

asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, 

ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja koh-

deryhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun 

avulla ja jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja 

tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä teks-

tien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään 

fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin 

ja arvioidaan niiden luotettavuutta. 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaali-

sina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja vas-

taanotetaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja 

arviointikriteereihin. Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville 

teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa 

omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri 

kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään 

tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappa-

leiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, lauseenvastikkeet, 

lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan 
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viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä 

omissa teksteissä.  Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin 

tekstiin sopivat ilmaisutavat.  Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuotta-

misessa ja muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoi-

mista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudate-

taan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja 

käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen ra-

kenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin 

ja sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen 

kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 

ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten vai-

kutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuo-

toihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. 

Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajeihin, 

keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti 

nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen 

kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen. 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet   

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-
lasta laajenta-
maan taitoaan 
toimia tavoit-
teellisesti, mo-
tivoituneesti, 
eettisesti ja ra-
kentavasti eri-
laisissa viestin-
täympäris-
töissä 

S1 Oppilas laajen-
taa taitoaan 
toimia erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 
  

Toiminta  
vuorovaiku-
tusitilanteissa 

Oppilas osaa 
toimia itselleen 
tutussa ryh-
mässä ja arki-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti ryh-
missä ja tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa     
toimia rakenta-
vasti erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti monenlai-
sissa ryhmissä, 
myös vaati-
vissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

T2 kannustaa 
oppilasta mo-
nipuolista-
maan ryhmä-
viestintätaito-
jaan ja kehittä-
mään taitojaan 
perustella nä-
kemyksiään 
sekä kielellisiä 
ja viestinnälli-
siä valintojaan 

S1 
  

Oppilas moni-
puolistaa ryh-
mäviestintätai-
tojaan ja kehit-
tää taitojaan 
perustella nä-
kemyksiään. 

Ryhmäviestin-
nän taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella 
muita ja osal-
listuu keskus-
teluun.  
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teensä ja esit-
tää sille jonkin 
perustelun. 
  

Oppilas osaa 
ottaa toisten 
näkemykset 
huomioon 
omassa viestin-
nässään.  
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teensä asialli-
sesti ja esittää 
sille yksinker-
taisia peruste-
luja. 

Oppilas osaa 
edistää pu-
heenvuoroil-
laan keskuste-
lua.  
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teensä selke-
ästi ja perus-
tella sen melko 
monipuolisesti. 

Oppilas osaa 
tulkita muiden 
puheenvuoroja 
ja niiden ta-
voitteita sekä 
säädellä omaa 
viestintäänsä 
tilanteen mu-
kaan.  
 
Oppilas osaa il-
maista mielipi-
teensä tilan-
teeseen sopi-
valla tavalla ja 
perustella sen 
vakuuttavasti. 
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T3 ohjata oppi-
lasta monipuo-
listamaan ko-
konaisilmaisun 
taitojaan erilai-
sissa viestintä- 
ja esitystilan-
teissa, myös 
draaman kei-
noin 
  
  

S1 
  

Oppilas moni-
puolistaa koko-
naisilmaisun 
taitojaan erilai-
sissa viestintä- 
ja esitystilan-
teissa. 

Esiintymisen 
taidot 

Oppilas osaa 
pitää lyhyen 
puhe-esityksen 
konkreetti-
sesta, itselleen 
tutusta ai-
heesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettä-
västi. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun yksinkertai-
sen puhe-esi-
tyksen  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
selkeästi. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun puhe-esi-
tyksen ja koh-
dentaa sen 
kuulijoilleen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
tilanteeseen 
sopivalla ta-
valla. 

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun puhe-esi-
tyksen vaati-
vastakin ai-
heesta. 
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
monipuolisesti 
ja mukauttaa 
ilmaisuaan 
kuulijoiden ja 
tavoitteen mu-
kaan. 

T4 kannustaa 
oppilasta sy-
ventämään 
viestijäku-
vaansa niin, 
että hän oppii 
havainnoimaan 
omaa viestin-
täänsä ja tun-
nistamaan vah-
vuuksiaan sekä 
kehittämisalu-
eitaan erilai-
sissa, myös 
monimediai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä 

S1 
  

Oppilas oppii 
havainnoiman 
omaa viestin-
täänsä ja tun-
nistamaan vah-
vuuksiaan sekä 
kehittämisalu-
eitaan. 
  
  
  
  
  

Vuorovaikutus-
taitojen kehit-
täminen 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
viestinnällisen 
vahvuutensa 
tai kehittämis-
kohteensa. 

Oppilas osaa 
kuvata itseään 
viestijänä ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 

Oppilas osaa 
eritellä viestin-
tätaitojaan 
sekä kuvata 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan. 

Oppilas osaa 
arvioida vies-
tintätaitojaan 
ja vahvuuksi-
aan ja pohtia, 
miten voi taito-
jaan kehittää. 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppi-
lasta kehittä-
mään tekstien 
lukemisessa, 
ymmärtämi-
sessä, tulkin-
nassa ja analy-
soimisessa tar-
vittavia strate-
gioita ja meta-
kognitiivisia 
taitoja sekä tai-
toa arvioida 
oman lukemi-
sensa kehittä-
mistarpeita 

S2 
  

Oppilas oppii 
tekstien luke-
misessa tarvit-
tavia strategi-
oita ja meta-
kognitiivi-sia 
taitoja ja oppii 
arvioimaan lu-
kemisensa ke-
hittämistar-
peita. 

Tekstin ym-
märtäminen ja 
omien vah-
vuuksien ja ke-
hittämiskohtei-
den tunnista-
minen 

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
yksinkertaista 
tekstin ymmär-
tämisen strate-
giaa.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lukemiseen liit-
tyvän vahvuu-
tensa tai kehit-
tämiskoh-
teensa. 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia tekstinym-
märtämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 
lukijana ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteita. 

Oppilas osaa 
valita tekstila-
jiin sopivia 
tekstinymmär-
tämisen strate-
gioita.  
 
Oppilas osaa 
eritellä lukutai-
toaan ja kuvata 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan. 

Oppilas osaa 
käyttää lukuti-
lanteen kan-
nalta tarkoituk-
senmukaisia 
tekstinymmär-
tämisen strate-
gioita.  
 
Oppilas osaa 
arvioida luku-
taitojaan ja 
pohtia, miten 
voi niitä kehit-
tää. 

T6 tarjota op-
pilaalle moni-
puolisia mah-
dollisuuksia va-
lita, käyttää, 
tulkita ja arvi-
oida monimuo-
toisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä 

S2 
  

Oppilas oppii 
valitsemaan, 
käyttämään, 
tulkitsemaan ja 
arvioimaan 
monimuotoisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 

Tekstimaail-
man monipuo-
listuminen ja 
monilukutaito 
  
  
  

Oppilas osaa 
lukea yksinker-
taisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä 
eri muodois-
saan. 
  
 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja lukea erilai-
sia tekstejä 
mutta pitäy-
tyy enimmäk-
seen itselleen 
tutuissa teks-
tilajeissa. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja tulkita eri 
tekstilajeja 
edustavia teks-
tejä. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää, 
tulkita ja arvi-
oida myös it-
selleen uuden-
laisia tekstejä. 

T7 ohjata oppi-
lasta kehittä-
mään erittele-
vää ja kriittistä 
lukutaitoa, har-
jaannuttaa op-
pilasta teke-

S2 
  

Oppilas oppii 
erittelevää ja 
kriittistä luku-
taitoa, oppii te-
kemään ha-
vaintoja asia- 
ja mediateks-

Asia- ja media-
tekstien erit-
tely ja tulkinta 
  
  
  
  

Oppilas osaa 
poimia teks-
tistä keskeisiä 
sisältöjä apuky-
symysten 
avulla.  
 

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasiat ja ku-
vata tekstin ta-
voitteita.  
 

Oppilas osaa 
eritellä tekstin 
tarkoitusperiä, 
kohderyhmiä 
ja merkityksiä.  
 

Oppilas osaa 
tulkita ja poh-
tia tekstin ra-
kentamia mer-
kityksiä ja arvi-
oida tekstin 
vaikutuksia.  
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mään havain-
toja teksteistä 
ja tulkitsemaan 
niitä tarkoituk-
senmukaisia 
käsitteitä käyt-
täen sekä va-
kiinnuttamaan 
ja laajenta-
maan sana- ja 
käsitevarantoa 

teistä ja tulkit-
semaan niitä 
tarkoituksen-
mukaisia käsit-
teitä käyttäen. 

Oppilas osaa 
nimetä muuta-
man yksinker-
taiselle teksti-
lajille tyypilli-
sen kielellisen 
tai tekstuaali-
sen piirteen.   

Oppilas osaa 
kuvata tavan-
omaisille teks-
tilajeille tyypil-
lisiä kielellisiä 
ja tekstuaalisia 
piirteitä. 

Oppilas osaa 
eritellä teksti-
lajien piirteitä 
ja kuvata niitä 
muutamien 
keskeisten kä-
sitteiden 
avulla. 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstilajien 
piirteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sia käsitteitä 
käyttäen ja ar-
vioida tekstiä 
suhteessa sen 
tavoitteisiin ja 
tarkoitusperiin. 

T8 kannustaa 
oppilasta ke-
hittämään tai-
toaan arvioida 
erilaisista läh-
teistä hankki-
maansa tietoa 
ja käyttämään 
sitä tarkoituk-
senmukaisella 
tavalla 

S2 
  

Oppilas oppii 
arvioimaan eri-
laisista läh-
teistä hankki-
maansa tietoa 
ja käyttämään 
sitä tarkoituk-
senmukaisella 
tavalla. 
  

Tiedonhankin-
tataidot ja läh-
dekriittisyys 

Oppilas osaa 
etsiä yksittäisiä 
tietoja anne-
tuista lähteistä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
man lähteiden 
luotettavuu-
teen liittyvän 
piirteen. 
  

Oppilas osaa 
käyttää tavan-
omaisia läh-
teitä ja hakea 
tietoa niistä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata käyttä-
miensä lähtei-
den luotetta-
vuutta. 
  

Oppilas osaa 
kuvata tiedon-
haun keskeiset 
vaiheet, etsiä 
erilaisia läh-
teitä ja hakea 
tietoa niistä. 
  
Oppilas osaa 
arvioida erilais-
ten lähteiden 
luotettavuutta 
ja käytettä-
vyyttä. 

Oppilas osaa 
toimia tiedon-
haun vaiheiden 
mukaisesti.  
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia läh-
teitä ja hakea 
niistä tietoa 
tarkoituksen-
mukaisella ta-
valla.  
 
Oppilas osaa 
pohtia lähtei-
den luotetta-
vuuteen ja tie-
don käytettä-
vyyteen liitty-
viä tekijöitä ja 
perustella 
omat lähdeva-
lintansa. 

T9 kannustaa 
oppilasta laa-
jentamaan 
kiinnostusta it-
selle uudenlai-
sia fiktiivisiä 
kirjallisuus- ja 
tekstilajityyp-
pejä kohtaan, 
monipuolista-
maan luku-, 
kuuntelu- ja 
katselukoke-
muksiaan ja 
niiden jakami-
sen keinoja 
sekä syventä-
mään ymmär-
rystä fiktion 
keinoista 

S2 
  

Oppilas tutus-
tuu itselleen 
uudenlaisiin 
fiktiivisiin teks-
teihin eri muo-
doissaan, mo-
nipuolistaa 
luku-, kuun-
telu- ja katse-
lukokemuksi-
aan ja jakaa 
niitä sekä sy-
ventää ymmär-
rystään fiktion 
keinoista. 

Fiktiivisten 
tekstien erit-
tely ja tulkinta 

Oppilas osaa 
selostaa yksin-
kertaisen fiktii-
visen tekstin 
juonen ja ni-
metä joitakin 
fiktion keinoja.  
  
  
  
  
  
  

Oppilas osaa 
kuvailla fiktiivi-
sen tekstin piir-
teitä ja tehdä 
havaintoja fik-
tion keinoista. 
  

Oppilas osaa 
eritellä fiktiivi-
siä tekstejä eri 
muodoissaan.  
 
Oppilas osaa 
käyttää eritte-
lyssä muuta-
mia keskeisiä 
käsitteitä sekä 
tunnistaa fik-
tion kielen ja il-
maisutapojen 
erityispiirteitä 
ja kerronnan 
keinoja. 

Oppilas osaa 
analysoida fik-
tiivisiä tekstejä 
eri muodois-
saan tarkoituk-
senmukaisia 
käsitteitä käyt-
täen.  
 
Oppilas osaa 
tulkita fiktiivi-
siä tekstejä ja 
pohtia fiktion 
monitulkintai-
suutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan ajatuk-
siaan kirjoitta-
malla ja tuotta-
malla moni-
muotoisia teks-
tejä sekä aut-
taa oppilasta 
tunnistamaan 
omia vahvuuk-
siaan ja kehit-

S3 
  

Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan kir-
joittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä 
tunnistamaan 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuotta-
jana. 

Monimuotois-
ten tekstien 
tuottaminen ja 
tekstin tuotta-
misen taitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia teks-
tejä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
vahvuutensa 
tai kehittämis-
kohteensa 
tekstin tuotta-
jana. 

Oppilas osaa 
tuottaa eri-
tyyppisiä teks-
tejä ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 
tekstien tuot-
tajana ja ni-
metä muuta-

Oppilas osaa 
tuottaa tavoit-
teen mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa luo-
vasti tilantee-
seen ja tavoit-
teeseen sopi-
via tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
arvioida vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana ja 
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tämiskohtei-
taan tekstin 
tuottajana 

mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 

pohtia, miten 
voi taitojaan 
kehittää. 
  

T11 tarjota op-
pilaalle tilai-
suuksia tuottaa 
kertovia, ku-
vaavia, ohjaa-
via ja erityisesti 
pohtivia ja kan-
taa ottavia 
tekstejä, myös 
monimediai-
sissa ympäris-
töissä, ja aut-
taa oppilasta 
valitsemaan 
kuhunkin teks-
tilajiin ja tilan-
teeseen sopi-
via ilmaisuta-
poja 

S3 
  

Oppilas oppii 
tuottamaan 
kertovia, ku-
vaavia, ohjaa-
via, pohtivia ja 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös 
monimediai-
sissa ympäris-
töissä, ja oppii 
valitsemaan 
kuhunkin teks-
tilajiin ja tilan-
teeseen sopi-
via ilmaisuta-
poja. 

Tekstilajien 
hallinta 
  

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia ja 
konkreettisia 
kertovia ja ku-
vaavia tekstejä 
itselleen tu-
tuista aiheista. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa ohjaa-
via ja yksinker-
taisia kantaa 
ottavia teks-
tejä ja käyttää 
mallien avulla 
niille tyypillisiä 
keinoja. 
  
  

Oppilas osaa 
tuottaa pohti-
via ja erilaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

  

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää moni-
puolisesti niille 
tyypillisiä kei-
noja. 
  

T12 ohjata op-
pilasta vahvis-
tamaan tekstin 
tuottamisen 
prosesseja, tar-
jota oppilaalle 
tilaisuuksia 
tuottaa tekstiä 
yhdessä mui-
den kanssa 
sekä rohkaista 
oppilasta vah-
vistamaan tai-
toa antaa ja ot-
taa vastaan pa-
lautetta sekä 
arvioida itse-
ään tekstin 
tuottajana 

S3 
  

Oppilas vahvis-
taa tekstin 
tuottamisen 
prosessejaan ja 
tuottaa tekstiä 
yhdessä mui-
den kanssa 
sekä vahvistaa 
taitoaan antaa 
ja ottaa vas-
taan palautetta 
sekä arvioida 
itseään tekstin 
tuottajana. 

Tekstin tuotta-
misen proses-
sien hallinta 
  
  

Oppilas osaa 
ideoida ja tuot-
taa tekstiä 
mallien tai 
apukysymys-
ten avulla.  
 
Oppilas osaa 
antaa niukkaa 
tai yksipuolista 
palautetta 
muiden teks-
teistä ja ottaa 
vastaan pa-
lautetta. 
  

Oppilas osaa 
suunnitella ja 
tuottaa tekstiä 
sekä yksin että 
ryhmässä.  
 
Oppilas osaa 
antaa pa-
lautetta ja hyö-
dyntää saa-
maansa pa-
lautetta satun-
naisesti teks-
tien tuottami-
sessa. 
  
  

Oppilas osaa 
muokata teks-
tin rakenteita 
ja kieliasua pa-
lautteen poh-
jalta.  
 
Oppilas osaa 
antaa rakenta-
vaa palautetta 
ja hyödyntää 
saamaansa pa-
lautetta tekstin 
tuottamisen 
eri vaiheissa. 

Oppilas osaa 
muokata moni-
puolisesti ja it-
senäisesti teks-
tin ilmaisua ja 
rakenteita.  
 
Oppilas osaa 
antaa tekstien 
muokkaamista 
edistävää pa-
lautetta mui-
den teksteistä 
ja soveltaa saa-
maansa pa-
lautetta kehit-
täessään teks-
tin tuottami-
sen taitojaan.  

T13 ohjata op-
pilasta edistä-
mään kirjoitta-
misen sujuvoit-
tamista, vah-
vistamaan 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian käyttötai-
toa tekstien 
tuottamisessa, 
syventämään 
ymmärrystään 
kirjoittami-
sesta viestin-
tänä sekä vah-
vistamaan 
yleiskielen hal-
lintaa anta-
malla tietoa 
kirjoitetun kie-
len konventi-
oista 

S3 
  

Oppilas suju-
voittaa ja vah-
vistaa tekstien 
tuottamisen 
taitoaan käsin 
ja tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen sekä sy-
ventää ymmär-
rystään kirjoit-
tamisesta vies-
tintänä ja vah-
vistaa yleiskie-
len hallin-
taansa. 
  
  

Ymmärrettä-
vän tekstin 
tuottaminen ja 
kirjoitetun kie-
len konventioi-
den hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa yksin-
kertaisen teks-
tin, jonka vies-
tistä saa sel-
vää.  
 
Oppilas osaa 
käyttää yksin-
kertaisia virke- 
ja lauseraken-
teita sekä pää-
osin virkkeen 
lopetusmerk-
kejä ja isoa al-
kukirjainta 
virkkeen alussa 
ja erisnimissä. 
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa käsin 
ja tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 
 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti vä-
littyy pääosin 
helposti.  
 
Oppilas osaa 
jaksottaa teks-
tinsä ja kiinnit-
tää huomiota 
virke- ja lause-
rakenteisiin 
sekä noudattaa 
useita kirjoite-
tun yleiskielen 
käytänteitä. 
  
  
  

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
joka on hel-
posti ymmär-
rettävä ja su-
juva.  
 
Oppilas osaa 
jäsentää teks-
tinsä ja kappa-
leensa                    
loogisesti ja 
kiinnittää huo-
miota sananva-
lintoihin sekä 
noudattaa pää-
osin kirjoitetun 
yleiskielen käy-
tänteitä teks-
tejä tuottaes-
saan ja muoka-
tessaan.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa suju-
vasti käsin ja 
tieto- ja vies-

Oppilas osaa 
tuottaa eheän 
ja havainnolli-
sen tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää sidos-
teisuuden kei-
noja monipuo-
lisesti, käyttää 
monipuolisia 
lause- ja virke-
rakenteita,  
kiinnittää huo-
miota tekstin 
tyyliin sekä 
noudattaa kir-
joitetun yleis-
kielen käytän-
teitä. 
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tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

T14 harjaan-
nuttaa oppi-
lasta vahvista-
maan tiedon 
hallinnan ja 
käyttämisen 
taitoja ja moni-
puolistamaan 
lähteiden käyt-
töä ja viittaus-
tapojen hallin-
taa omassa 
tekstissä sekä 
opastaa oppi-
lasta toimi-
maan eettisesti 
verkossa yksi-
tyisyyttä ja te-
kijänoikeuksia 
kunnioittaen. 

S3 
  

Oppilas vahvis-
taa tiedon hal-
linnan ja käyt-
tämisen taito-
jaan ja moni-
puolistaa läh-
teiden käyttöä 
ja viittaustapo-
jen hallintaa 
sekä harjaan-
tuu toimimaan 
erilaisissa ym-
päristöissä yk-
sityisyyttä ja 
tekijänoikeuk-
sia kunnioit-
taen. 

Tiedon esittä-
minen, hallinta 
sekä eettinen 
viestintä 
  

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisen tiivistyk-
sen luetun, 
kuullun tai 
nähdyn poh-
jalta.  
 
Oppilas osaa 
käyttää läh-
teitä mekaani-
sesti ja yksin-
kertaisesti 
teksteissään. 
 
Oppilas nou-
dattaa tekijän-
oikeuksia ja 
tietää, mitä yk-
sityisyyden 
suojalla tarkoi-
tetaan.  

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisia muistiin-
panoja ja mer-
kitä käyttä-
mänsä lähteet 
mallin mukaan. 
 

Oppilas osaa 
tehdä moni-
puolisia muis-
tiinpanoja ja 
tiivistää hank-
kimaansa tie-
toa.  
 
Oppilas merkit-
see lähteet asi-
anmukaisella 
tavalla. 
  

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa teks-
teissään 
useista läh-
teistä hankki-
maansa tietoa. 
  
  
  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata op-
pilasta syven-
tämään kieli-
tietoisuuttaan 
ja kiinnostu-
maan kielen il-
miöistä sekä 
auttaa oppi-
lasta tunnista-
maan kielen 
rakenteita, eri 
rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtämään 
kielellisten va-
lintojen merki-
tyksiä ja seu-
rauksia 

S4 Oppilas syven-
tää kielitietoi-
suuttaan ja 
kiinnostuu kie-
len ilmiöistä, 
tunnistaa kie-
len rakenteita, 
eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen merkityksiä 
ja seurauksia. 
  

Kielitietoisuu-
den kehittymi-
nen 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien piir-
teitä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
mia tavan-
omaisia kirjoi-
tetun ja puhu-
tun kielen sekä 
arki- ja yleis-
kielen eroja. 

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja kie-
len piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttöti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
eritellä eri re-
kisterien ja tyy-
lien piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia kielellis-
ten ja tekstu-
aalisten valin-
tojen merkityk-
siä ja vaikutuk-
sia. 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, rekis-
terien ja tyy-
lien piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa tietoa 
kielellisten va-
lintojen vaiku-
tuksista 
omassa viestin-
nässään. 

T16 kannustaa 
oppilasta avar-
tamaan kirjalli-
suus- ja kult-
tuurinäkemys-
tään, tutustut-
taa häntä kir-
jallisuuden his-
toriaan, nyky-
kirjallisuuteen 
ja kirjallisuu-
den eri lajei-
hin, auttaa 
häntä pohti-
maan kirjalli-
suuden ja kult-
tuurin merki-
tystä omassa 
elämässään 
sekä tarjota 
oppilaalle 
mahdollisuuk-
sia luku- ja 

S4 Oppilas avar-
taa kirjallisuus-
näkemystään, 
tutustuu kirjal-
lisuuden histo-
riaan ja nyky-
kirjallisuuteen 
sekä kirjallisuu-
den eri lajei-
hin. 
  

Kirjallisuuden 
tuntemus ja lu-
kuharrastus 
  

Oppilas osaa 
nimetä kirjalli-
suuden pääla-
jit. 
 
Oppilas on lu-
kenut muuta-
mia kokonaisia 
kaunokirjallisia 
tekstejä, esi-
merkiksi novel-
leja. 

Oppilas osaa 
kuvailla kirjalli-
suuden pääla-
jien tyypillisiä 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä päälajei-
hin kuuluvista 
teoksista.  
 
Oppilas on lu-
kenut osan lu-
kuvuosittain 
sovituista teok-
sista.  

Oppilas osaa 
kuvailla kauno-
kirjallisuuden 
monimuotoi-
suutta. 
 
Oppilas osaa 
nimetä kirjalli-
suuden vai-
heita ja yhdis-
tää muutaman 
teoksen ja kir-
jailijan niihin.  
 
Oppilas on lu-
kenut lukuvuo-
sittain sovitut 
teokset. 

Oppilas osaa 
analysoida 
kaunokirjalli-
suuden moni-
muotoisuutta 
osana kulttuu-
ria.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla kirjalli-
suuden vai-
heita sekä nii-
den keskeisiä 
tyylipiirteitä ja 
nimetä eri vai-
heiden keskei-
siä teoksia ja 
kirjailijoita.  
 
Oppilas tuntee 
monipuolisesti 
kirjallisuutta.  
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muiden kult-
tuurielämysten 
hankkimiseen 
ja jakamiseen 

T17 ohjata op-
pilas tutustu-
maan Suomen 
kielelliseen ja 
kulttuuriseen 
monimuotoi-
suuteen, suo-
men kielen 
taustaan ja 
piirteisiin, aut-
taa oppilasta 
pohtimaan äi-
dinkielen mer-
kitystä ja tule-
maan tie-
toiseksi 
omasta kielelli-
sestä ja kult-
tuurisesta 
identiteetis-
tään sekä in-
nostaa oppi-
lasta aktii-
viseksi kulttuu-
ritarjonnan 
käyttäjäksi ja 
tekijäksi 

S4 
  

Oppilas tutus-
tuu Suomen 
kielelliseen ja 
kulttuuriseen 
monimuotoi-
suuteen, suo-
men kielen 
taustaan ja 
piirteisiin ja 
pohtii kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin merkitystä. 

Kielen merki-
tyksen ja ase-
man hahmot-
taminen 

Oppilas osaa 
nimetä Suo-
messa puhut-
tavia kieliä ja 
jonkin suomen 
sukukielen.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
suomen kie-
lelle tyypillisen 
piirteen ja ker-
toa oman äi-
dinkielensä 
merkityksestä 
itselleen. 
  

Oppilas osaa 
kuvailla suo-
men kielen 
asemaa mui-
den kielten 
joukossa.  
 
Oppilas osaa 
nimetä keskei-
siä suomen 
kielelle tyypilli-
siä piirteitä ja 
kuvailla äidin-
kielen merki-
tystä yksilölle. 

Oppilas osaa 
kuvailla Suo-
men kielellistä 
ja kulttuurista 
monimuotoi-
suutta.  
 
Oppilas osaa 
eritellä suo-
men kielelle 
tyypillisiä piir-
teitä ja pohtia 
äidinkielen yh-
teyttä identi-
teetteihin. 

Oppilas osaa 
pohtia kielelli-
sen ja kulttuu-
risen moni-
muotoisuuden 
merkityksiä yk-
silölle ja yhteis-
kunnalle.  
 
Oppilas osaa 
eritellä suo-
men kielelle 
tyypillisiä piir-
teitä suhteessa 
muihin kieliin 
ja pohtia äidin-
kielen käsitettä 
ja merkityksiä 
identiteettien 
rakentumisen 
kannalta. 

 

SVENSKA OCH LITTERATUR 

 

Läroämnets uppdrag samt målen för lärmiljöer och arbetssätt, handledning, differentiering och stöd samt 

bedömning av lärandet, som är inskrivna under rubriken Modersmål och litteratur, gäller för alla lärokurser 

inom läroämnet modersmål och litteratur, alltså även för lärokursen svenska och litteratur. 

Lärokursens särskilda uppdrag 

Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk och lärokursen i svenska och litteratur undervisas i 

samma omfattning och med samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, dock med vissa 

mindre avvikelser som beror på språkliga och kulturella särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande uppdrag 

i de svenska skolorna i Finland är även viktigt att betona. Elevernas skolspråk och språkmedvetenhet ska 

kontinuerligt stödjas, parallellt med att flerspråkighet ska användas som en resurs. Elevernas varierande 

språkbakgrund ska uppmärksammas och beaktas i undervisningen i modersmål och litteratur och även i alla 

övriga läroämnen.  

I årskurserna 7–9 är det speciella uppdraget för undervisningen att stödja eleverna i att utveckla allt mer 

mångsidig kompetens i att lära sig och kommunicera och att utveckla en bredare kompetens i multilittera-

citet. Eleverna utvecklar och breddar sin språkliga medvetenhet, sin textvärld och sin kulturella kompetens. 

Inom undervisningen handleder man eleverna att anpassa sitt språkbruk till situationen och att uttrycka sig 

och kommunicera i olika kontexter. Även språkliga och kommunikativa färdigheter som behövs i de fortsatta 

studierna och i arbetslivet ligger i fokus. Inom litteraturundervisningen sporrar man eleverna till mångsidiga 

läsupplevelser. 

Mål för undervisningen i lärokursen svenska och litteratur i årskurs 7–9 
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Mål för undervisningen 
 

Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Att kommunicera   

M1 handleda eleven att utveckla sin förmåga att kommuni-

cera målinriktat, ändamålsenligt, etiskt och på ett konstruk-

tivt sätt i olika kommunikationsmiljöer  

I1 K2, K3, K6, K7 

M2 uppmuntra eleven att utveckla sin förmåga att kommu-

nicera i grupp och utveckla förmågan att motivera sina åsik-

ter och sina språkliga och kommunikativa val 

I1 K1, K2, K3, K7 

M3 stödja eleven i att bredda sin förmåga att uttrycka sig i 

olika slag av kommunikationssituationer, även genom 

drama  

I1 K1, K2, K3, K7 

M4 uppmuntra eleven att vidareutveckla sina kommunika-

tiva färdigheter så att hen lär sig observera sin egen kom-

munikation och identifiera sina styrkor och svagheter i olika 

kommunikationsmiljöer, även multimediala 

I1 K1, K2, K6, K7 

Att tolka texter   

M5 handleda eleven i att utveckla de lässtrategier och me-

takognitiva färdigheter som behövs för att läsa, förstå, tolka 

och analysera texter och för att utvärdera sin läsfärdighet 

och bli medveten om hur den behöver utvecklas  

I2  K1, K2, K4 

M6 erbjuda eleven många olika möjligheter att välja, an-

vända, analysera och tolka många olika slag av skönlitte-

rära, fakta- och medietexter och därvid använda lämpliga 

begrepp 

I2  K1, K2, K4, K5 

M7 handleda eleven i att utveckla analytisk och kritisk läs-

färdighet, förmåga att analysera och tolka texter samt be-

fästa och bredda ord- och begreppsförrådet 

I2  K1, K2, K4  

M8 sporra eleven att utveckla sin förmåga att utnyttja flera 

olika källor för att få information och att använda denna in-

formation på ett ändamålsenligt sätt  

I2 K2, K4, K5, K6 

M9 väcka elevens intresse för nya slag av fiktiva texter och 

litteratur, bredda elevens erfarenheter av att lyssna till och 

läsa texter samt bearbeta dessa och samtidigt fördjupa ele-

vens förståelse av fiktion 

I2 K1,K2, K4, K5 

Att producera texter   

M10 uppmuntra eleven att uttrycka sina åsikter genom att 

skriva och på annat sätt producera många olika slag av tex-

ter, även multimodala samt stödja eleven i att definiera sina 

styrkor och utvecklingsbehov som textproducent 

I3 K2, K4, K5, K7 

M11 erbjuda eleven möjligheter att producera berättande, 

beskrivande, instruerande och speciellt förklarande och ar-

gumenterande texter, även i multimediala miljöer och att 

välja det uttryckssätt som är lämpligast för ifrågavarande 

textgenre och situation 

I3 K2, K4, K5 
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M12 stödja eleven i att utveckla sina textproduktions-pro-

cesser och erbjuda eleven möjligheter att producera text 

tillsammans med andra, uppmuntra eleven att stärka för-

mågan att ge och ta emot respons samt hjälpa eleven att 

utvärdera sig själv som textproducent 

I3 K2, K4, K5, K6 

M13 handleda eleven att utveckla sin skrivfärdighet och di-

gitala kompetens och fördjupa sin förståelse för skrivandet 

som kommunikationsform, bidra till kunskap om skriftsprå-

kets konventioner och på så sätt bidra till att stärka elevens 

kompetens i standardspråket  

I3 K2, K4, K5, K6  

M14 erbjuda eleven tillfälle att träna sin förmåga att söka, 

bedöma och använda information och att använda sig av 

flera olika källor samt göra källhänvisningar i sin egen text 

och följa upphovsrättsliga regler 

I3 K2, K4, K5, K7 

Att förstå språk, litteratur och kultur    

M15 stödja elevens möjlighet att fördjupa sin språkliga 

medvetenhet och väcka intresse för språkliga fenomen, 

stödja eleven i att känna igen språkets strukturer, olika 

språkvarianter, stildrag och nyanser och i att förstå betydel-

sen av språkliga val och följderna av dem 

I4 K1, K2, K4 

M16 handleda eleven i att öka sin litteratur- och kulturkun-

skap, bidra till att eleven lär känna litteraturens historia och 

modern litteratur samt olika litterära genrer och ge eleven 

möjlighet att reflektera över litteraturens och kulturens be-

tydelse både i sitt eget liv och i en mångkulturell omvärld 

I4 K1, K2, K4 

M17 bidra till att eleven lär känna svenska språket och dess 

historia och utveckling, de nordiska grannspråken och nor-

disk kultur samt får en helhetsbild av övriga språk och kul-

turer i Finland och stödja eleven i att reflektera över det 

egna modersmålets betydelse och sin språkliga och kultu-

rella identitet samt sporra eleven att aktivt producera och 

konsumera kultur i olika former 

I4 K2, K4, K6, K7 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska och litteratur i årskurs 7–9  

 

I1 Att kommunicera: Eleverna stärker sina färdigheter i att fungera i olika slag av kommunikationssituationer, 

även utanför skolan. De ökar sin medvetenhet om betydelsen av sina egna och andras kommunikativa val. 

De tränar sig i att lyssna och tala genom att utbyta idéer, argumentera, förhandla och lösa problem, övar sig 

i att motivera sina åsikter och analysera sina styrkor och utvecklingsområden som kommunikatörer. De be-

kantar sig också med teatern som konstform och med teaterns uttrycksmedel genom dramaövningar. Ele-

verna får övning i att använda olika retoriska medel då de kommunicerar. De övar sig i att hålla förberedda 

muntliga anföranden och presentationer och att åskådliggöra det de vill kommunicera. De övar sig även att 

utvärdera sina egna kommunikativa färdigheter och analysera vilka färdigheter som bör utvecklas. 

I2 Att tolka texter: Elevernas texttolkningsförmåga fördjupas genom att de läser, analyserar och tolkar fiktiva 

texter och faktatexter i olika former: litteratur, faktatexter och texter i tryckta, elektroniska och audiovisuella 

medier. De funderar över texters olika syften och mottagare och får öva sig att ställa frågor till de texter de 
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arbetar med. Eleverna fördjupar sin läsförståelse genom att förutspå en texts innehåll, sammanfatta det cen-

trala i en text, dra slutsatser och formulera frågor utifrån en text, omformulera texter och ställa ny informat-

ion i relation till sin tidigare kunskap. De iakttar även sin egen läsutveckling. Eleverna bekantar sig också med 

olika slag av förklarande och argumenterande texter och de språkliga drag som är utmärkande för dessa 

textgenrer. Eleverna ska kunna skilja mellan åsikter och fakta, referat och argumentation, peka på förhållan-

den mellan företeelser och hur man uttrycker t.ex. förhållningssätt och affektivitet. De reflekterar över tex-

ters syfte och målgrupp och ställer läsarkritiska frågor till texterna.  Då eleverna läser litteratur reflekterar de 

över sina egna livserfarenheter i relation till det de läst och analyserar sina läsupplevelser. De vidgar sitt 

läsande från ungdomslitteratur till allmän litteratur, både fiktion och fakta. De analyserar även texter som 

kombinerar bild, ljud och text och uttryckssätten i sådana texter. De övar sig att analysera och tolka litteratur 

och lär sig använda nya begrepp för detta. De lär sig om symboler och bildspråk och fördjupar sin kännedom 

om berättarteknik. De bekantar sig med informationssökningens olika faser, med olika informationskällor 

och hur man bedömer tillförlitligheten hos olika källor.    

I3 Att producera texter: Eleverna producerar fiktiva och icke-fiktiva texter i olika former: språkliga, visuella, 

audiovisuella och webbtexter. De övar sig att producera texter steg för steg och att ge och ta emot respons i 

olika skeden av textproduktionsprocessen. De övar sig i att avgöra syftet med olika texter och att använda 

kriterier för att bedöma texter.  Eleverna studerar textuella, språkliga och visuella drag som är typiska för 

berättande, beskrivande, instruerande och speciellt förklarande och argumenterande texter och utnyttjar 

denna kunskap då de producerar egna texter. De lär sig anpassa textinnehållet och språket i sina texter för 

olika syften och målgrupper och att ta emot och ge respons under olika faser av textproduktionen. Eleverna 

undersöker olika element i skriftspråket och de övar sig i att dra nytta av denna kunskap då de producerar 

egna texter. Eleverna fördjupar även sina kunskaper om standardskriftspråket. De lär sig identifiera stycken, 

menings- och satsstrukturer, att undersöka olika sätt att uttrycka förhållanden mellan företeelser samt att 

känna igen olika register och stildrag. De undersöker olika tidsformer och laborerar med dessa i sina egna 

texter. De bekantar sig med förkortningar, främmande ord och sifferuttryck och lär sig använda alla dessa 

kännetecken då de skapar egna texter. Eleverna förbättrar sin förmåga att producera texter som behövs i 

studierna, såsom att referera, göra sammandrag och anteckningar och att använda källor och källhänvis-

ningar i sina egna texter och de lär sig även om upphovsrätt och etisk webbkommunikation. 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna använder och analyserar på mer avancerad nivå språkliga 

strukturer, de nordiska grannspråken, kulturella fenomen samt litteratur inom många olika genrer och me-

dier i en mångkulturell omvärld. Eleverna tolkar texter och deras språkliga uppbyggnad, betydelser och syften 

och använder gängse begrepp för att diskutera språkliga drag och sociokulturella fenomen. Eleverna fördju-

par sina kunskaper om det skrivna standardspråket, olika stilnivåer och svenska språkets satsbyggnad med 

fokus på ordföljd, struktur, sats, satsdelar och mening. De svenska språkdragen analyseras även genom kon-

trastiv jämförelse med andra språk. Eleverna bekantar sig med det svenska språkets utveckling och historia, 

med språkbruket i Finland och Norden och regionala varianter i svenskan i Finland. De undersöker hur olika 

språk påverkar varandras ordförråd och namnskick. Eleverna bekantar sig med kulturbegreppet och med 

olika former av kultur såsom folklore, film, teater, muntlig tradition och olika slag av mediekultur. De vidgar 

sin kultursfär till hela Finland, Sverige och det övriga Norden och även till andra länder och kulturer i världen. 

Eleverna diskuterar etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier 

och i olika språksituationer. De bekantar sig med olika skeden inom finlandssvensk, annan finländsk och 

svensk litteratur, med ungdomsböcker och klassiska och moderna verk samt faktaböcker. Eleverna övar sig 

även i att analysera och tolka litteratur, de laborerar med litteraturens huvudgenrer, några undergenrer och 

stilriktningar och blir vana att använda sig av textanalytiska begrepp. Eleverna uppmuntras att använda bib-

liotekstjänster både aktivt och mångsidigt. 
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Svenska och litteratur 

Mål för under-
visningen 

Innehåll Mål för läran-
det som här-
letts ur målen 
för undervis-
ningen 

Föremål för 
bedömningen 

Kunskaps-
krav för vits-
ordet fem 
 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
sju 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
åtta 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
nio 

Att kommunicera 

M1 handleda 
eleven att ut-
veckla sin för-
måga att kom-
municera mål-
inriktat, ända-
målsenligt, 
etiskt och på 
ett konstruk-
tivt sätt i olika 
kommunikat-
ionsmiljöer 

I1 Eleven utveck-
lar sin förmåga 
att agera i olika 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

Förmåga att 
agera i kom-
munikationssi-
tuationer 

 

Eleven kan 
agera i en väl-
bekant grupp 
och i vardag-
liga kommuni-
kationssituat-
ioner. 

Eleven kan 
agera ända-
målsenligt i 
grupper och 
sedvanliga 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

Eleven kan 
agera kon-
struktivt i olika 
grupper och 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

Eleven kan 
agera kon-
struktivt i 
många slags 
grupper, 
också i krä-
vande kom-
munikations-
situationer. 
 

M2 uppmuntra 
eleven att ut-
veckla sin för-
måga att kom-
municera i 
grupp och ut-
veckla för-
mågan att mo-
tivera sina 
åsikter och 
sina språkliga 
och kommuni-
kativa val 

I1 

  

Eleven breddar 
sin förmåga att 
kommunicera i 
grupp och ut-
vecklar sin för-
måga att moti-
vera sina syn-
punkter. 

Förmåga att 
kommunicera i 
grupp 

Eleven kan 
lyssna på 
andra och 
deltar i sam-
talet.  
 
Eleven kan 
uttrycka sin 
åsikt samt ge 
någon slags 
motivering 
till den. 
 

Eleven kan ta 
hänsyn till and-
ras synpunkter 
i den egna 
kommunikat-
ionen. 

 

Eleven kan ut-
trycka sin åsikt 
sakligt och pre-
sentera enkla 
motiveringar 
till den. 

Eleven kan föra 
diskussionen 
vidare i sina 
egna inlägg.  

 

Eleven kan ut-
trycka sina 
åsikter klart 
och motivera 
dem tämligen 
mångsidigt. 

Eleven kan 
tolka andras 
inlägg och syf-
tet med dem, 
samt anpassa 
sin egen kom-
munikation en-
ligt situat-
ionen.  

 

Eleven kan ut-
trycka sin åsikt 
på ett för situ-
ationen ända-
målsenligt sätt 
och motivera 
den överty-
gande. 

M3 handleda 
eleven i att 
bredda sin för-
måga att ut-
trycka sig i 
olika slag av 
kommunikat-
ionssituationer 
och framträ-
danden, även 
genom drama 

  

I1 

  

Eleven bred-
dar sina fär-
digheter att 
uttrycka sig i 
olika kommu-
nikationssitu-
ationer och 
vid uppträ-
danden inför 
publik. 
 

Förmåga att 
framträda 
 

Eleven kan 
framföra ett 
kort anfö-
rande om ett 
för hen be-
kant och kon-
kret ämne. 
 
Eleven kan 
uttrycka sig 
förståeligt. 
 

Eleven kan 
framföra ett 
enkelt, förbe-
rett anfö-
rande. 
 
Eleven kan 
uttrycka sig 
tydligt.  
 

Eleven kan 
framföra ett 
förberett an-
förande och 
anpassa det 
till sina åhö-
rare. 
 
Eleven kan 
uttrycka sig 
på ett för si-
tuationen 
ändamålsen-
ligt sätt. 
 

Eleven kan 
framföra ett 
förberett an-
förande, 
också om ett 
krävande 
ämne.  
 
Eleven kan 
uttrycka sig 
mångsidigt 
och anpassa 
sin kommuni-
kation enligt 
åhörare och 
syfte.  

M4 uppmuntra 
eleven att vi-
dareutveckla 
sina kommuni-
kativa färdig-
heter så att 
hen lär sig att 

I1 

  

Eleven lär sig 
att iaktta sin 
egen kommu-
nikation och 
identifiera sina 

Förmåga att 
utveckla 
kommunika-
tiva färdig-
heter 
 

Eleven kan 
identifiera nå-
gon styrka el-
ler något ut-

Eleven kan be-
skriva sitt sätt 
att kommuni-
cera och iden-
tifiera några 

Eleven kan re-
dogöra för sina 
kommunika-
tiva färdig-
heter, beskriva 
sina styrkor 

Eleven kan ut-
värdera 
sina kommuni-
kativa färdig-
heter och styr-
kor och reflek-
tera över hur 
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iaktta sin egen 
kommunikat-
ion och identi-
fiera sina styr-
kor och svag-
heter i olika 
kommunikat-
ionsmiljöer, 
även multime-
diala 

styrkor och ut-
vecklingsområ-
den.    

  

  

  

vecklingsom-
råde i sin kom-
munikation.  

styrkor och ut-
vecklingsområ-
den. 

 

och utveckl-
ingsområden.   

de kan utveck-
las.  

Att tolka texter 

M5 handleda 
eleven i att ut-
veckla de läs-
strategier och 
metakognitiva 
färdigheter 
som behövs 
för att läsa, 
förstå, tolka 
och analysera 
texter och för 
att utvärdera 
sin läsfärdighet 
och bli med-
veten om hur 
den behöver 
utvecklas 

I2 

  

Eleven utveck-
lar strategier 
och metakog-
nitiva färdig-
heter som be-
hövs för att 
kunna läsa och 
lär sig att be-
döma sina ut-
vecklingsbe-
hov. 

 

Förmåga att 
förstå texter 
och identifiera 
egna styrkor 
och utveckl-
ingsområden 

Eleven 
kan använda 
någon enkel 
lässtrategi för 
att förstå 
text. 
 
Eleven kan 
identifiera 
någon styrka 
eller något 
utvecklings-
behov som 
berör läsning 
hos sig själv.  

Eleven kan an-
vända sig av 
några lässtra-
tegier. 

 

Eleven kan be-
skriva sig själv 
som läsare och 
identifiera 
några styrkor 
och utveckl-
ingsbehov. 

Eleven kan 
välja lässtrate-
gier som är 
lämpade för 
texttypen.  

 

Eleven kan re-
dogöra för sin 
läsfärdighet 
och beskriva 
sina styrkor 
och svagheter. 

Eleven kan an-
vända för situ-
ationen ända-
målsenliga läs-
strategier.  

 

Eleven kan ut-
värdera sina 
läsfärdigheter 
och reflektera 
över hur de 
kan utvecklas. 

M6 att erbjuda 
eleven många 
olika möjlig-
heter att välja, 
använda, tolka 
och utvärdera 
många olika 
slag av skönlit-
terära, fakta- 
och medietex-
ter  

I2 

  

Eleven lär sig 
att välja, an-
vända, tolka 
och utvärdera 
många olika 
slag av skönlit-
terära, fakta- 
och medietex-
ter. 

Multilittera-
citet och för-
måga att 
bredda sin 
textvärld 

  

Eleven kan läsa 
enkla skönlitte-
rära, fakta- och 
medietexter i 
olika former. 

 

 

Eleven kan 
välja, använda 
och läsa olika 
slag av texter 
men håller sig 
främst till väl-
bekanta text-
genrer. 

Eleven kan 
välja, använda 
och tolka tex-
ter som repre-
senterar olika 
textgenrer. 

 

Eleven kan 
välja, använda, 
tolka och ut-
värdera också 
för hen själv 
nya typer av 
texter. 

M7 hand-
leda eleven 
i att ut-
veckla ana-
lytisk och 
kritisk läs-
färdighet 
och öva sin 
förmåga att 
göra iaktta-
gelser i tex-
ter och att 
tolka dem 
med hjälp 
av ända-
målsenliga 
begrepp 
samt be-
fästa och 
bredda ord- 
och be-
greppsför-
rådet 

 

I2 

  

Eleven lär sig 
analytisk och 
kritisk läsfär-
dighet, lär sig 
att göra iaktta-
gelser om 
fakta- och me-
dietexter och 
tolka dem med 
hjälp av ända-
målsenliga be-
grepp. 

Förmåga att 
analysera och 
tolka fakta- 
och medietex-
ter 

 

  

  

  

Eleven kan 
plocka ut 
centralt inne-
håll ur en text 
med hjälp av 
stödfrågor.  

 

Eleven kan 
nämna några 
språkliga eller 
textuella drag i 
någon enkel 
textgenre.  

 

Eleven kan sär-
skilja huvud-
punkterna i en 
text och besk-
riva ändamålen 
med den.  

 

Eleven kan be-
skriva språkliga 
och textuella 
drag i vanliga 
textgenrer. 

 

Eleven kan re-
dogöra för tex-
tens syfte, mål-
grupp och be-
tydelse.  

 

Eleven kan re-
dogöra för ty-
piska drag för 
textgenrer och 
beskriva dem 
med hjälp av 
några centrala 
begrepp. 

Eleven kan 
tolka och re-
flektera över 
textens bety-
delse och be-
döma textens 
påverkan.  

 

Eleven kan 
analysera ty-
piska drag för 
textgenrer 
med hjälp av 
ändamålsen-
liga begrepp 
och bedöma 
texter i relat-
ion till deras 
syfte och ända-
mål.   
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M8 sporra ele-
ven att ut-
veckla sin för-
måga att be-
döma flera 
olika källor för 
att få informat-
ion och att an-
vända denna 
information på 
ett ändamåls-
enligt sätt 

 

I2 

  

Eleven lär sig 
att bedöma 
flera olika käl-
lor för att få in-
formation och 
använda in-
formationen 
på ett ända-
målsenligt sätt. 

Färdigheter i 
informations-
sökning och 
källkritik 

 

Eleven kan 
söka enskild in-
formation i 
givna källor.  

 

Eleven kan 
nämna några 
drag som ut-
märker en till-
förlitlig källa.  

 

Eleven kan an-
vända själv-
klara källor för 
att söka in-
formation.  

 

Eleven kan be-
skriva källans 
tillförlitlighet. 

Eleven kan be-
skriva de cen-
trala delarna i 
informations-
sökning, söka 
olika källor och 
hitta informat-
ion i dem.  

  

Eleven kan be-
döma tillförlit-
ligheten och 
ändamålsenlig-
heten i olika 
källor. 

Eleven kan 
agera i inform-
ationssökning-
ens olika pro-
cesser.  

 

Eleven kan an-
vända 
mångsidiga 
källor och söka 
information i 
dem på ett 
ändamålsenligt 
sätt.   

 

Eleven kan re-
flektera över 
faktorer som 
anknyter till 
källornas till-
förlitlighet och 
informationens 
ändamålsenlig-
het samt moti-
vera sina val av 
källor.  

M9 väcka ele-
vens intresse 
för nya slag av 
fiktiva texter 
och litteratur, 
bredda elevens 
erfarenheter 
av visuell, 
audiovisuell, 
och skriven 
text och dela 
med sig av 
dem samt för-
djupa elevens 
förståelse av 
särdrag inom 
fiktionen 

I2 

  

Eleven bekan-
tar sig med fik-
tiva texter i 
olika former 
som är nya för 
hen själv. Ele-
ven breddar 
sina erfaren-
heter av visu-
ell, audiovisu-
ell och skriven 
text och delar 
med sig av 
dem samt för-
djupar sin för-
ståelse av sär-
drag inom fikt-
ionen. 

Förmåga att 
analysera och 
tolka fiktiva 
texter 

 

Eleven kan re-
dogöra för 
handlingen i en 
enkel fiktiv text 
och nämna en-
staka särdrag 
inom fiktionen. 

  

  

  

  

Eleven kan be-
skriva särdrag 
inom fiktiv text 
och göra iakt-
tagelser om 
särdrag inom 
fiktionen. 

Eleven kan re-
dogöra för fik-
tiva texter i 
olika former.  

 

Eleven kan an-
vända några 
centrala be-
grepp och 
identifiera sär-
drag och be-
rättartekniska 
grepp som är 
typiska för fik-
tivt språk och 
uttryck. 

Eleven kan 
analysera fik-
tiva texter i 
olika former 
med hjälp av 
ändamålsen-
liga begrepp. 
Eleven kan 
tolka fiktiva 
texter och re-
flektera över 
deras mångty-
dighet. 

Att producera texter 

M10 upp-
muntra eleven 
att uttrycka 
sina åsikter ge-
nom att skriva 
och producera 
texter, även 
multimodala, 
samt stödja 
eleven i att 
identifiera sina 
styrkor och ut-
vecklingsbehov 
som textpro-
ducent 

I3 

  

Eleven lär sig 
att uttrycka 
sina tankar ge-
nom att skriva 
och producera 
texter, även 
multimodala, 
samt identifi-
era sina styrkor 
och utveckl-
ingsbehov som 
textproducent. 

Förmåga att 
producera tex-
ter, också mul-
timodala, och 
utveckla fär-
digheterna 
som textpro-
ducent 

Eleven kan 
producera 
enkla texter 
enligt modell.   

 

Eleven kan 
nämna någon 
styrka eller nå-
got utveckl-
ingsbehov hos 
sig själv som 
textproducent. 

Eleven kan 
producera 
olika typer av 
texter enligt in-
struktioner.  

 

Eleven kan be-
skriva sig själv 
som textpro-
ducent och 
nämna några 
styrkor eller 
utvecklingsbe-
hov.  

Eleven kan 
producera tex-
ter enligt givet 
syfte. 

 

Eleven kan re-
dogöra för sina 
styrkor och ut-
vecklingsområ-
den som text-
producent. 

Eleven kan på 
ett kreativt 
sätt producera 
texter enligt si-
tuation och än-
damål. 

 

Eleven kan ut-
värdera sina 
styrkor och ut-
vecklingsområ-
den som text-
producent och 
reflektera över 
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hur de kan ut-
vecklas. 

M11 erbjuda 
eleven möjlig-
heter att pro-
ducera berät-
tande, beskri-
vande, instrue-
rande och spe-
ciellt diskute-
rande och 
ställningsta-
gande texter, 
även i multi-
mediala mil-
jöer, och hjälpa 
eleven att välja 
det uttrycks-
sätt som är 
lämpligast för 
ifrågavarande 
textgenre och 
situation 

I3 

  

Eleven lär sig 
att producera 
berättande, 
beskrivande, 
instruerande, 
diskuterande 
och ställnings-
tagande texter, 
också i multi-
mediala mil-
jöer, och lär sig 
att välja ett ut-
tryckssätt som 
är lämpligt för 
textgenren och 
situationen. 

Förmåga att 
behärska text-
genrer 

 

Eleven kan 
med hjälp av 
modeller pro-
ducera berät-
tande och be-
skrivande tex-
ter som är 
enkla och kon-
kreta. Texterna 
utgår från be-
kanta ämnen. 

Eleven kan 
producera in-
struerande och 
enkla ställ-
ningstagande 
texter och kan 
med hjälp av 
modeller an-
vända uttrycks-
sätt som är ty-
piska för dem. 

  

  

Eleven kan 
producera dis-
kuterande och 
olika ställnings-
tagande texter 
och använda 
uttryckssätt 
som känne-
tecknar dem. 

 

Eleven kan 
självständigt 
producera 
olika slags tex-
ter och använ-
der mångsidiga 
uttryckssätt 
som känne-
tecknar dem. 

 

M12 handleda 
eleven i att ut-
veckla sina 
textprodukt-
ionsprocesser 
och erbjuda 
eleven möjlig-
heter att pro-
ducera text till-
sammans med 
andra, upp-
muntra eleven 
att stärka för-
mågan att ge 
och ta emot 
respons samt 
hjälpa eleven 
att utvärdera 
sig själv som 
textproducent 

I3 

  

Eleven utveck-
lar sina text-
produktions-
processer och 
producerar 
text tillsam-
mans med 
andra, stärker 
sin förmåga att 
ge och ta emot 
respons samt 
utvärderar sig 
själv som text-
producent 

Förmåga att 
behärska text-
produktions-
processer 

  

Eleven kan 
samla idéer 
och producera 
text enligt mo-
dell eller med 
hjälp av stöd-
frågor.  

 

Eleven kan ge 
knapphändig 
eller ensidig 
respons och ta 
emot respons. 

 

Eleven kan pla-
nera och pro-
ducera text 
både individu-
ellt och i 
grupp. 

 

Eleven kan ge 
respons och 
slumpmässigt 
utnyttja den 
respons hen 
får i sin egen 
textprodukt-
ion.  

Eleven kan be-
arbeta textens 
struktur och 
språkdräkt ut-
gående från re-
spons.  

 

Eleven kan ge 
konstruktiv re-
spons åt andra 
och i olika ske-
den av textpro-
duktionspro-
cessen utnyttja 
den respons 
hen själv får. 

Eleven 
kan självstän-
digt och 
mångsidigt be-
arbeta textens 
uttryck och 
struktur.  

 

Eleven kan ge 
respons som 
främjar textbe-
arbetning och 
tillämpa den 
respons hen 
får i utveckl-
ingen av den 
egna textpro-
duktionsfärdig-
heten. 

M13 handleda 
eleven att ut-
veckla sin 
skrivfärdighet 
och digitala 
kompetens för 
att producera 
text samt för-
djupa sin för-
ståelse för skri-
vandet som 
kommunikat-
ionsform, och 
stärka elevens 
kompetens i 
standardsprå-
ket genom att 
öka hens kun-
skap om skrift-
språkets kon-
ventioner 

I3 

  

Eleven utveck-
lar och stärker 
sin skrivfärdig-
het både för 
hand och med 
hjälp av digi-
tala verktyg 
och fördjupar 
sin förståelse 
för skrivandet 
som kommuni-
kationsform. 
Eleven stärker 
sin kompetens 
i standardsprå-
ket. 

 

  

Förmåga att 
producera be-
griplig text och 
behärska 
skriftspråkets 
konventioner 

Eleven kan 
producera en-
kel text vars 
budskap man 
förstår.  

 

Eleven kan an-
vända enkel 
menings- och 
satsbyggnad 
samt i huvud-
sak skilje-
tecken vid me-
ningsgränser 
och versal i 
början av me-
ning och i 
egennamn. 

 

Eleven kan 
producera text 
som i huvud-
sak är lätt att 
förstå. 

 

Eleven kan 
strukturera sin 
text i stycken 
och fästa upp-
märksamhet 
vid menings- 
och satsbygg-
nad samt följa 
flera av stan-
dardspråkets 
skriftspråks 
normer.  

  

Eleven kan 
producera text 
som är smidig 
och lätt att för-
stå.  

 

Eleven kan 
strukturera sin 
text och sina 
stycken logiskt 
och fästa upp-
märksamhet 
vid ordval samt 
i huvudsak 
följa standard-
språkets skrift-
språksnormer i 
sin textpro-
duktion och -
bearbetning.  

Eleven kan 
producera en 
sammanhäng-
ande och 
åskådlig text. 

 

Eleven kan an-
vända text-
bindningsme-
toder 
mångsidigt och 
använda 
mångsidiga 
menings- och 
satsbyggnader 
och fästa upp-
märksamhet 
vid textens ut-
tryckssätt samt 
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Eleven kan 
skriva för hand 
och med hjälp 
av digitala 
verktyg. 

 

   

Eleven kan fly-
tande skriva 
för hand och 
med hjälp av 
digitala verk-
tyg. 

följa standard-
språkets skrift-
språksnormer. 

 

M14 handleda 
eleven att ut-
veckla sin för-
måga att han-
tera informat-
ion och till-
lämpa sina 
kunskaper och 
att använda sig 
av flera olika 
källor och göra 
källhänvis-
ningar i sin 
egen text, 
samt vägleda 
eleven att 
agera etiskt på 
nätet med 
hänsyn till in-
tegritetsskydd 
och följa upp-
hovsrättsliga 
normer 

I3 

  

Eleven stärker 
sin förmåga att 
hantera och 
använda in-
formation. Ele-
ven använder 
sig av flera 
olika källor 
samt behärs-
kar källhänvis-
ningsteknik. 
Eleven tränar 
sin förmåga att 
respektera 
personlig in-
tegritet och 
följa upphovs-
rättsliga nor-
mer i olika mil-
jöer. 

Förmåga att 
presentera och 
använda in-
formation 
samt etisk 
kommunikat-
ion 

 

Eleven kan 
göra en enkel 
sammanfatt-
ning utifrån 
det eleven 
hört, läst eller 
sett. 

 

Eleven kan me-
kaniskt och på 
ett enkelt sätt 
använda källor 
i sina texter. 

 

Eleven följer 
upphovsrätts-
liga normer 
och förstår be-
tydelsen av 
personlig in-
tegritet på nä-
tet.  

Eleven kan 
göra enkla an-
teckningar 
samt källhän-
visningar enligt 
modell. 

Eleven kan 
göra 
mångsidiga an-
teckningar och 
sammanfatta 
information 
hen samlat. 

 

Eleven hänvi-
sar till källor på 
ett korrekt 
sätt.  

 

Eleven kan 
kombinera in-
formation från 
flera olika käl-
lor i sina tex-
ter. 

 

  

  

  

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M15 handleda 
eleven att för-
djupa sin 
språkliga med-
vetenhet och 
väcka intresse 
för språkliga 
fenomen, 
stödja eleven i 
att känna igen 
språkets struk-
turer, olika 
språkvarianter, 
stildrag och ny-
anser och i att 
förstå betydel-
sen av språk-
liga val och 
följderna av 
dem 

I4 Eleven fördju-
par sin språk-
liga medveten-
het och sitt in-
tresse för 
språkliga feno-
men, känner 
igen språkets 
strukturer, 
olika språkvari-
anter, stildrag 
och nyanser 
och förstår be-
tydelsen av 
språkliga val 
och följderna 
av dem. 

Förmåga att 
utveckla språk-
lig medveten-
het 

 

Eleven kan 
göra enkla iakt-
tagelser om 
särdrag i text. 

 

Eleven kan 
nämna några 
vanliga skillna-
der mellan 
skriftspråk och 
talspråk eller 
vardagligt 
språk och stan-
dardspråk. 

 

Eleven kan 
göra iakttagel-
ser om särdrag 
i språk och 
text. 

 

Eleven kan be-
skriva språkliga 
variationer i 
olika situat-
ioner. 

 

Eleven kan re-
dogöra för 
olika språkvari-
anter och stil-
drag. 

 

Eleven kan re-
flektera över 
betydelsen och 
följderna av 
språkliga och 
textuella val. 

 

Eleven kan 
analysera drag 
i texter, språk-
varianter och 
stildrag.  

 

Eleven kan till-
lämpa inform-
ation om följ-
derna av språk-
liga val i sin 
egen kommu-
nikation. 

M16 sporra 
eleven att öka 
sin litteratur- 
och kulturkun-
skap, bidra till 
att eleven lär 
känna littera-
turens historia 

I4 Eleven vidgar 
sin litteratur-
kunskap, lär 
känna littera-
turens historia 
och modern lit-
teratur samt 

Litteraturkun-
skap och läsin-
tresse 

 

 

Eleven kan 
nämna litte-
rära huvudgen-
rer.  

 

Eleven kan be-
skriva typiska 
drag för litte-
rära huvudgen-
rer.  

 

Eleven kan be-
skriva mångfal-
den inom 
skönlitteratu-
ren. 

  

Eleven kan 
analysera 
mångfalden 
inom skönlitte-
raturen som en 
del av kul-
turen.  
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och modern lit-
teratur samt 
olika litterära 
genrer och 
hjälpa eleven 
att reflektera 
över litteratu-
rens och kul-
turens bety-
delse i sitt eget 
liv samt ge ele-
ven möjlighet 
att både själv 
ta del av och 
dela med sig av 
läs- och andra 
kulturupplevel-
ser  

olika litterära 
genrer. 

 

 

 

Eleven har läst 
några skönlit-
terära verk, till 
exempel novel-
ler. 

 

Eleven kan ge 
exempel på 
verk som hör 
till huvudgen-
rerna.  

 

Eleven har läst 
en del av de 
verk som man 
läsårsvis kom-
mit överens 
om.   

Eleven kan 
nämna littera-
turens olika 
skeden och 
kan koppla 
några verk och 
författare till 
dessa.  

 

Eleven har läst 
de verk som 
man läsårsvis 
kommit över-
ens om.   

 

Eleven kan be-
skriva litteratu-
rens olika ske-
den samt cen-
trala stildrag 
och nämna 
centrala förfat-
tare och verk 
som hör till 
dessa skeden.  

Eleven har 
mångsidig kun-
skap om litte-
ratur. 

M17 bidra till 
att eleven lär 
känna svenska 
språket och 
dess historia 
och utveckling, 
de nordiska 
grannspråken 
och nordisk 
kultur samt får 
en helhetsbild 
av övriga språk 
och kulturer i 
Finland och 
stödja eleven i 
att reflektera 
över det egna 
modersmålets 
betydelse och 
sin språkliga 
och kulturella 
identitet samt 
sporra eleven 
att aktivt pro-
ducera och 
konsumera 
kultur i olika 
former 

I4 

  

Eleven lär 
känna den 
språkliga och 
kulturella 
mångfalden i 
Finland. Eleven 
lär känna det 
svenska språ-
ket, dess histo-
ria och utveckl-
ing samt de 
nordiska 
grannspråken 
och nordisk 
kultur. Eleven 
reflekterar 
över det egna 
modersmålets 
betydelse och 
sin språkliga 
och kulturella 
identitet. 

 

Förmåga att 
reflektera över 
betydelsen av 
språk och språ-
kets ställning 

 

Eleven kan 
nämna språk 
som talas i Fin-
land samt nå-
got grannspråk 
till svenskan.  

 

Eleven kan 
nämna något 
drag som är ty-
piskt för svens-
kan, berätta 
om sin språk-
liga vardag och 
modersmålets 
betydelse för 
hen. 

Eleven kan be-
skriva svenska 
språkets ställ-
ning bland 
andra språk.   

 

Eleven kan 
nämna cen-
trala drag som 
är typiska för 
det svenska 
språket och 
beskriva de 
nordiska 
grannspråken 
och kulturen. 
Eleven kan be-
skriva moders-
målets bety-
delse för indivi-
den.  

 

Eleven kan be-
skriva den 
språkliga och 
kulturella 
mångfalden i 
Finland.  

 

Eleven kan re-
dogöra för 
drag som är ty-
piska för det 
svenska språ-
ket och placera 
det i en nor-
disk kulturell 
kontext. Ele-
ven kan reflek-
tera över mo-
dersmålets be-
tydelse för 
identiteter. 

 

Eleven kan re-
flektera över 
den språkliga 
och kulturella 
mångfaldens 
betydelse för 
individen och 
samhället.  

 

Eleven kan re-
dogöra för 
drag som är ty-
piska för det 
svenska språ-
ket i relation 
till andra språk 
och förstår be-
tydelsen av de 
språkliga och 
kulturella ban-
den till övriga 
Norden. Eleven 
kan reflektera 
över moders-
mål som be-
grepp och dess 
betydelse för 
identitetsbyg-
get.  

 

SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS-OPPIMÄÄRÄ 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Saamen kielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhuttujen saamen kielten säily-

mistä elävänä ja vahvistaa niiden asemaa muiden kielten rinnalla. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää 

kielellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän. Opetus vastaa yhteistyössä kotien, saamenkielisen yhteisön ja 

muiden oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan 

kielellistä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden 
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ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle 

että muille alkuperäiskansoille. Opetus ohjaa ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Saamen kieltä ja kirjallisuutta voidaan opettaa jollakin Suomessa puhutuista saamen kielistä: inarin-, koltan- 

tai pohjoissaamen kielellä. Kieli on sekä opetuksen kohde että väline. Opetus perustuu yhteisölliseen näke-

mykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus syntyvät, kun oppilas oppii käyttämään kieltä yhteisön ta-

voin. Eri saamen kielet huomioidaan erityisesti saamelaiskulttuurien alueelliseen variaatioon tutustumisen 

yhteydessä. Kielellisten taitojen kehittyessä oppilaat saavat valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioi-

hin ja päätöksentekoon. 

 

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien ja sanaston avulla. Saamen kielen 

ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehittää ja syventää kielitietoisuutta ja kielellisen havain-

noinnin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä identiteettiä. Saamen kieli ja kirjallisuus  

-oppimäärässä kulttuurisisällöistä keskeisiä ovat sanataiteen, teatteritaiteen ja draaman sekä median lisäksi 

kertomusperinne, saamelainen lyriikka (livđe, leu’dd, luohti), kieliyhteisön tavat, perinteet, taide, saamelai-

nen elämäntapa ja historia. 

Vuosiluokilla 7–9 saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa op-

pilaiden saamen kielen taitoa. Oppilaat tutustuvat erilaisiin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin sekä op-

pivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde saamenkieliseen kirjallisuuteen, ker-

tomus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen 

ominaispiirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan. Oppilaiden arvostus saamen kieltä 

kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat ymmärtävät saa-

men kielen aseman ja oman mahdollisuutensa kielen ylläpitäjänä ja edistäjänä. 

 
Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja perustelemaan mielipi-
teitään tarjoamalla monimuotoisia tilaisuuksia vuorovaikutuksen 
harjoitteluun 

S1 L1, L6, L7 

T2 rohkaista oppilasta kehittämään sosiaalisia taitojaan ohjaamalla 
monipuoliseen vuorovaikutukseen sekä taitoon antaa ja vastaanot-
taa palautetta 

S1 L1, L7, L2 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään ja monipuolistamaan viestintä-
taitojaan erilaisissa puheviestintäympäristöissä ohjaamalla kulttuu-
rienväliseen dialogiin ja toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa 
erityisesti saamen kielellä 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 rohkaista oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa 
sekä tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä ja analysoimisessa tar-
vittavia tietoja ja taitoja 

S2 L1, L4, L6 

T5 ohjata oppilasta monipuolistamaan tekstimaailmaansa, käyttä-
mään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia 
tekstejä, media- ja asiatekstejä ja käyttämään niitä tiedonhankin-
taan, elämysten saamiseen ja lukuinnon tukemiseen 

S2 L1, L3, L4 
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T6 ohjata oppilasta arvioimaan lukutaitoaan ja havaitsemaan sen ke-
hittämistarpeita harjoittelemalla itselleen sopivia luku- ja opiskelu-
strategioita 

S2 L1, L3, L6 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan ja tulkitsemaan kirjallisuutta sekä 
käyttämään siinä tarvittavia käsitteitä sekä tekemään havaintoja saa-
melaisten ja muiden alkuperäiskansojen teksteistä ja tulkitsemaan 
niitä 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ja perustelemaan näkemyksiään 
monimuotoisten tekstien avulla erilaisissa viestintäympäristöissä  

S3 L1, L4, L5, L7 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan tekstilajien tuntemustaan tarjoa-
malla tilaisuuksia erityisesti kantaa ottavien, ohjaavien ja pohtivien 
monimuotoisten tekstien tuottamiseen sekä auttaa oppilasta tunnis-
tamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuotta-
jana 

S3 L1, L3, L4 

T10 tukea oppilasta sujuvoittamaan kirjoittamistaan ja auttaa häntä 
valitsemaan kuhunkin tekstilajiin, kohderyhmälle ja tilanteeseen so-
piva ilmaisutapa sekä vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa 

S3 L1, L4, L6 

T11 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan tekstin tuottamisen proses-
seja, tuottamaan tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistamaan 
taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta, innostaa vahvistamaan tie-
don hankinnan ja arvioinnin taitoja ja monipuolistamaan lähteiden 
käyttöä omassa tekstissä tekijänoikeuksia, eettistä verkossa viesti-
mistä ja yksityisyyttä kunnioittaen 

S3 L3, L5, L6, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T12 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja ohjata häntä 
kiinnostumaan saamen kielen ilmiöistä ja tunnistamaan kielen eri re-
kistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä sekä ymmärtämään kielellisten va-
lintojen merkityksiä ja seurauksia 

S4 L2, L6, L7 

T13 ohjata oppilasta tiedostamaan saamelaisuus voimavarana saa-
melaisen kulttuurin ja kielen monimuotoisuuden kautta sekä tule-
maan tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetis-
tään ymmärtämällä saamen kielen merkitystä ja juuria 

S4 L2, L3 

T14 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäke-
mystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan, saamenkieli-
seen kirjallisuuteen ja mediaan sekä auttaa häntä pohtimaan kirjalli-
suuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässä 

S4 L2, L3 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T15 kannustaa oppilasta monipuolistamaan eri oppiaineissa tarvitta-
vaa kielitaitoa sekä hyödyntämään saamen kielen taitoa kaikessa op-
pimisessa 

S5 L1, L2 

T16 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan saamen kielellä ja 
muilla kielillä tapahtuvassa tiedonhaluisessa, osallistuvassa ja tutki-
vassa oppimisessa 

S5 L1, L4, L5 

 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoja 

arkielämässä ja toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja 

ongelmanratkaisutilanteissa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä, yleisön huomioon 

ottamista, palautteen antamista ja vastaanottamista. Arvioidaan ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja 

sekä havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään havaintoja 

viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. Syvennetään 

draaman toimintamuodoin oppilaiden kykyä käyttää itsensä ilmaisemisessa puheen ja kokonaisilmaisun 

keinoja. Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua teatteriin taidemuotona ja harjoittaa omia esiintymistaitoja. 

  
S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään lukutaitoa ja tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla 

fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan, tutustumalla eri tekstilajeihin sekä hyödyntämällä tekstin 

ymmärtämisen strategioita. Tutustutaan monimuotoisiin, erityisesti pohtiviin, kantaa ottaviin ja ohjaaviin 

teksteihin ja niiden keskeisiin kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kriittistä lukutaitoa ja kriittisen lukijan 

kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. 

Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan 

kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. 

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta erilaisin 

kriteerein.  Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Opitaan tunnistamaan ja 

tulkitsemaan saamen kielen kuvallisuutta, metaforia ja symboliikkaa. Tutustutaan muiden 

alkuperäiskansojen teksteihin ja tulkitaan niitä. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan. Opiskellaan kertovien, 

kuvaavien, ohjaavien, pohtivien ja kantaa ottavien tekstien tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä sekä 

tekstin tuottamisen vaiheita. Tutkitaan monimuotoisten tekstien elementtejä kuten otsikointia, kappalejaon 

perusteita, erilajisten tekstien tyypillisiä kokonaisrakenteita ja tekstin sidosteisuutta sekä sanastoon liittyviä 

rekisteri- ja tyylipiirteitä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä, konventioista ja erilaisista 

tavoista ilmaista aikaa. Opitaan hyödyntämään opittua tietoa omien tekstien tuottamisessa ja 

muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, 

tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan 

tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja 

opitaan kielen käsitteitä. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille 

tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan saamen 

kielelle tyypillisiin piirteisiin. Tutustutaan saamen kielten kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin ja 

saamen kielten vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa. 

Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja saamelaiskulttuurin ilmenemismuotoihin sekä tarjotaan 

mahdollisuuksia myös itse osallistua kulttuurin tuottamiseen. Pohditaan kielen, kulttuurin ja identiteettien 

välistä suhdetta ja eri kulttuurien heijastumista monimuotoisiin teksteihin. Tutustutaan kirjallisuuden 

päälajeihin sekä yleisen, suomalaisen ja saamelaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan saamelaisen 

kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja saamelaista nykykirjallisuutta. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen 

kirjaston tarjonnan sekä saamenkielisen median hyödyntämiseen. 

 
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään ja sovelletaan eri oppiaineiden sanaston ja 

käsitteistön osaamista muun muassa tutkimalla, tuottamalla ja tulkitsemalla sekä erilaisia 

oppimisympäristöjä hyödyntämällä.  
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Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

Opetuksen ta-
voite  
  

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan itse-
ään ja peruste-
lemaan mieli-
piteitään tar-
joamalla moni-
muotoisia tilai-
suuksia vuoro-
vaikutuksen 
harjoitteluun 

S1 Oppilas roh-
kaistuu ilmai-
semaan itse-
ään ja mielipi-
teitään erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Itsensä ilmaise-
minen, mielipi-
teen ilmaisu ja 
perustelu 

Oppilas osaa 
toimia itselleen 
tutussa ryh-
mässä ja arki-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti ryh-
missä ja tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti monenlai-
sissa ryhmissä, 
myös vaati-
vissa ja moni-
kielisissä vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

T2 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään sosi-
aalisia taito-
jaan ohjaa-
malla moni-
puoliseen vuo-
rovaikutukseen 
sekä taitoon 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta 

S1 Oppilas moni-
puolistaa ryh-
mäviestintätai-
tojaan ja kehit-
tää taitoaan 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta. 

Vuorovaikutus, 
palautteen an-
taminen ja vas-
taanottaminen 

Oppilas osaa 
kuunnella 
muita ja osal-
listuu keskus-
teluun.  
 
Oppilas osaa 
vastaanottaa 
palautetta. 
  

Oppilas osaa 
ottaa toisten 
näkemykset 
huomioon 
omassa viestin-
nässään.  
 
Oppilas osaa 
antaa niukkaa 
tai yksipuolista 
palautetta. 
  

Oppilas osaa  
edistää pu-
heenvuoroil-
laan keskuste-
lua sekä antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta ra-
kentavalla ta-
valla. 
  

Oppilas osaa 
tulkita muiden 
puheenvuoroja 
ja niiden ta-
voitteita sekä 
säädellä omaa 
viestintäänsä 
tilanteen mu-
kaan.  
 
Oppilas osaa 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta tilan-
teeseen sopi-
valla tavalla. 

T3 kannustaa 
oppilasta ke-
hittämään ja 
monipuolista-
maan viestin-
tätaitojaan  
erilaisissa pu-
heviestin-
täympäris-
töissä    
ohjaamalla 
kulttuurienväli-
seen dialogiin 
ja toimimaan 
monenlaisten 
ihmisten 
kanssa erityi-
sesti saamen 
kielellä 

S1 Oppilas oppii 
havainnoimaan 
omaa viestin-
täänsä ja moni-
puolistaa koko-
naisilmaisuaan 
erilaisissa vies-
tintä- ja esitys-
tilanteissa. 
  

Viestintätai-
dot, esiintymi-
sen taidot 

Oppilas osaa  
pitää lyhyen 
puhe-esityksen  
konkreetti-
sesta, itselleen 
tutusta ai-
heesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettä-
västi. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun yksinkertai-
sen puhe-esi-
tyksen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
selkeästi. 
  

Oppilas osaa  
pitää valmistel-
lun puhe-esi-
tyksen sekä 
kohdentaa sen 
kuulijoilleen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
tilanteeseen 
sopivalla ta-
valla. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun puhe-esi-
tyksen vaati-
vastakin ai-
heesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
monipuolisesti 
ja mukauttaa 
ilmaisuaan 
kuulijoiden ja 
tavoitteen mu-
kaan. 
  

Tekstien tulkitseminen 

T4 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään erit-
televää ja kriit-
tistä lukutaitoa 
sekä tekstien 
lukemisessa, 
ymmärtämi-
sessä ja analy-
soimisessa tar-
vittavia tietoja 
ja taitoja   

S2 Oppilas oppii 
erittelevää ja 
kriittistä luku-
taitoa, oppii te-
kemään ha-
vaintoja teks-
teistä ja tulkit-
semaan niitä 
tarkoituksen-
mukaisia käsit-
teitä käyttäen. 

Tekstien erit-
tely ja tulkinta 

Oppilas osaa 
poimia teks-
tistä keskeisiä 
sisältöjä apuky-
symysten 
avulla.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
man yksinker-
taiselle teksti-

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasiat ja ku-
vata tekstin ta-
voitteita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata tavan-
omaisille teks-
tilajeille tyypil-
lisiä kielellisiä 

Oppilas osaa 
eritellä tekstin 
tarkoitusperiä, 
kohderyhmiä 
ja merkityksiä. 
 
Oppilas osaa 
eritellä teksti-
lajien piirteitä 
ja kuvata niitä 
muutamien 

Oppilas osaa 
tulkita ja poh-
tia tekstin ra-
kentamia mer-
kityksiä ja arvi-
oida tekstin 
vaikutuksia. 
 
Oppilas osaa 
analysoida 
tekstilajien 
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lajille tyypilli-
sen kielellisen 
tai tekstuaali-
sen piirteen. 

ja tekstuaalisia 
piirteitä. 

keskeisten kä-
sitteiden 
avulla. 
  

piirteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sia käsitteitä 
käyttäen ja ar-
vioida tekstiä 
suhteessa sen 
tavoitteisiin ja 
tarkoitusperiin. 
  

T5 ohjata oppi-
lasta monipuo-
listamaan teks-
timaailmaansa, 
käyttämään, 
tulkitsemaan ja 
arvioimaan 
monimuotoisia 
kaunokirjallisia 
tekstejä, me-
dia- ja asia-
tekstejä sekä 
käyttämään 
niitä tiedon-
hankintaan, 
elämysten saa-
miseen ja lu-
kuinnon tuke-
miseen 

S2 Oppilas oppii 
valitsemaan, 
käyttämään, 
tulkitsemaan ja 
arvioimaan 
saamenkielisiä 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 

Tekstitaidot 
tekstien tulkit-
semisessa ja 
tiedonhankinta 

Oppilas osaa 
lukea yksinker-
taisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä 
eri muodois-
saan.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lähteiden luo-
tettavuuteen 
liittyvän piir-
teen. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja lukea erilai-
sia tekstejä 
mutta pitäytyy 
enimmäkseen 
itselleen tu-
tuissa tekstila-
jeissa. 
 
Oppilas osaa 
kuvata käyttä-
miensä lähtei-
den luotetta-
vuutta. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja tulkita eri 
tekstilajeja 
edustavia teks-
tejä. 
 
Oppilas osaa 
arvioida erilais-
ten lähteiden 
luotettavuutta 
ja käytettä-
vyyttä. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää, 
tulkita ja arvi-
oida myös it-
selleen uuden-
laisia tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia lähtei-
den luotetta-
vuuteen ja tie-
don käytettä-
vyyteen liitty-
viä tekijöitä ja 
perustella 
omat lähdeva-
lintansa. 

T6 ohjata oppi-
lasta arvioi-
maan lukutai-
toaan ja ha-
vaitsemaa sen 
kehittämistar-
peita harjoitte-
lemalla itsel-
leen sopivia 
luku- ja opiske-
lustrategioita 

S2 Oppilas oppii 
tekstien luke-
misessa tarvit-
tavia strategi-
oita ja meta-
kognitiivisia 
taitoja ja oppii 
arvioimaan lu-
kemisensa ke-
hittämistar-
peita. 

Oman lukutai-
don analysointi 
ja lukustrate-
giat 
  

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
yksinkertaista 
tekstin ymmär-
tämisen strate-
giaa. 
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lukemiseen liit-
tyvän vahvuu-
tensa tai kehit-
tämiskoh-
teensa. 
  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia tekstinym-
märtämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 
lukijana ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 

Oppilas osaa 
valita tekstila-
jiin sopivia 
tekstinymmär-
tämisen strate-
gioita.  
 
Oppilas osaa 
eritellä lukutai-
toaan ja kuvata 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan. 

Oppilas osaa 
käyttää lukuti-
lanteen kan-
nalta tarkoituk-
senmukaisia 
tekstinymmär-
tämisen strate-
gioita.  
 
Oppilas osaa 
arvioida luku-
taitojaan ja 
pohtia, miten 
voi niitä kehit-
tää. 

T7 ohjata oppi-
lasta analysoi-
maan ja tulkit-
semaan kirjalli-
suutta, käyttä-
mään siinä tar-
vittavia käsit-
teitä, teke-
mään havain-
toja saamelais-
ten ja muiden 
alkuperäiskan-
sojen teks-
teistä sekä tul-
kitsemaan niitä 

S2 Oppilas tutus-
tuu itselleen 
uudenlaisiin 
fiktiivisiin teks-
teihin eri muo-
doissaan, mo-
nipuolistaa 
luku-, kuun-
telu- ja katse-
lukokemuksi-
aan ja jakaa 
niitä sekä sy-
ventää ymmär-
rystään fiktion 
keinoista. 
  

Kirjallisuuden 
analysoiminen 
ja tulkinta 

Oppilas osaa 
selostaa yksin-
kertaisen fiktii-
visen tekstin 
juonen ja ni-
metä joitakin 
fiktion keinoja. 
  

Oppilas osaa  
kuvailla fiktiivi-
sen tekstin piir-
teitä ja tehdä 
havaintoja fik-
tion keinoista. 
  

Oppilas osaa 
eritellä fiktiivi-
siä tekstejä eri 
muodoissaan.  
 
Oppilas osaa 
käyttää eritte-
lyssä muuta-
mia keskeisiä 
käsitteitä sekä 
tunnistaa fik-
tion kielen ja il-
maisutapojen 
erityispiirteitä 
ja kerronnan 
keinoja. 

Oppilas osaa  
analysoida fik-
tiivisiä tekstejä 
eri muodois-
saan tarkoituk-
senmukaisia 
käsitteitä käyt-
täen.  
 
Oppilas osaa 
tulkita fiktiivi-
siä tekstejä ja 
pohtia fiktion 
monitulkintai-
suutta. 
  

Tekstien tuottaminen 

T8 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan ja pe-
rustelemaan 
näkemyksiään 
monimuotois-
ten tekstien 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan kir-
joittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä 
tunnistamaan 

Tekstitaidot 
tekstien tuot-
tamisessa 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia teks-
tejä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 

Oppilas osaa 
tuottaa eri-
tyyppisiä teks-
tejä ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 

Oppilas osaa 
tuottaa tavoit-
teen mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä vah-
vuuksiaan ja 

Oppilas osaa 
tuottaa luo-
vasti tilantee-
seen ja tavoit-
teeseen sopi-
via tekstejä.  
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avulla erilai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä 

vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuotta-
jana. 
  

vahvuutensa 
tai kehittämis-
kohteensa 
tekstin tuotta-
jana. 

tekstien tuot-
tajana ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 

kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 
  

Oppilas osaa 
arvioida vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana 
sekä pohtia, 
miten voi taito-
jaan kehittää. 

T9 ohjata oppi-
lasta laajenta-
maan tekstila-
jien tuntemus-
taan tarjoa-
malla tilaisuuk-
sia erityisesti 
kantaa otta-
vien, ohjaavien 
ja pohtivien 
monimuotois-
ten tekstien 
tuottamiseen 
sekä auttaa op-
pilasta tunnis-
tamaan omia 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuotta-
jana 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan 
kertovia, ku-
vaavia, ohjaa-
via, pohtivia ja 
kantaa ottavia 
tekstejä, myös 
monimediai-
sissa ympäris-
töissä, ja oppii 
valitsemaan 
kuhunkin teks-
tilajiin ja tilan-
teeseen sopi-
via ilmaisuta-
poja. 

Tekstilajien 
hallinta, teks-
tien tuottami-
nen, omien tai-
tojen havain-
nointi 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia ja 
konkreettisia 
kertovia ja ku-
vaavia tekstejä 
itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjaa-
via ja yksinker-
taisia kantaa 
ottavia teks-
tejä ja käyttää 
mallien avulla 
niille tyypillisiä 
keinoja.  

Oppilas osaa 
tuottaa pohti-
via ja erilaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää moni-
puolisesti niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

T10 tukea op-
pilasta suju-
voittamaan kir-
joittamistaan 
ja auttaa häntä 
valitsemaan 
kuhunkin teks-
tilajiin, kohde-
ryhmälle ja ti-
lanteeseen so-
piva ilmaisu-
tapa sekä vah-
vistaa kirjoite-
tun yleiskielen 
hallintaa 

S3 Oppilas vahvis-
taa tekstin 
tuottamisen 
prosessejaan. 

Kirjoittamisen 
sujuvuus ja kir-
joitetun yleis-
kielen hallinta 

Oppilas osaa 
ideoida ja tuot-
taa yksinker-
taista tekstiä 
mallien tai 
apukysymys-
ten avulla.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa käsin 
ja tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä 
ja kiinnittää 
huomiota 
virke- ja lause-
rakenteisiin. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä, 
joka on hel-
posti ymmär-
rettävää ja su-
juvaa.  
 
Oppilas osaa 
jäsentää teks-
tinsä ja kappa-
leensa loogi-
sesti sekä kiin-
nittää huo-
miota sananva-
lintoihin. 
 
Oppilas nou-
dattaa pääosin 
kirjoitetun 
yleiskielen kes-
keisiä käytän-
teitä tekstejä 
tuottaessaan ja 
muokatessaan. 
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa suju-
vasti käsin ja 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen.  

Oppilas osaa 
tuottaa eheän 
ja havainnolli-
sen tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää sidos-
teisuuden kei-
noja monipuo-
lisesti. 
 
Oppilas käyt-
tää monipuoli-
sia lause- ja vir-
kerakenteita ja 
kiinnittää huo-
miota tekstin 
tyyliin. 
 
Oppilas nou-
dattaa kirjoite-
tun yleiskielen 
käytänteitä. 

T11 auttaa op-
pilasta vakiin-
nuttamaan 
tekstin tuotta-
misen proses-
seja, tuotta-
maan tekstiä 

S3 Oppilas vahvis-
taa tiedon hal-
linnan ja käyt-
tämisen taito-
jaan ja moni-
puolistaa läh-
teiden käyttöä 

Tekstin tuotta-
misen proses-
sien hallinta, 
tiedon han-
kinta ja eetti-
nen viestintä 

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisen tiivistyk-
sen luetun, 
kuullun tai 
nähdyn poh-
jalta.  
 

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisia muistiin-
panoja ja mer-
kitä käyttä-
mänsä lähteet 
mallin mukaan. 

Oppilas osaa 
tehdä moni-
puolisia muis-
tiinpanoja ja 
tiivistää hank-
kimaansa tie-
toa.  
 

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa teks-
teissään 
useista läh-
teistä hankki-
maansa tietoa. 
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yhdessä mui-
den kanssa ja 
vahvistamaan 
taitoa antaa ja 
ottaa vastaan 
palautetta sekä 
innostaa vah-
vistamaan tie-
don hankinnan 
ja arvioinnin 
taitoja ja moni-
puolistamaan 
lähteiden käyt-
töä omassa 
tekstissä  
tekijänoikeuk-
sia, eettistä 
verkossa viesti-
mistä ja yksityi-
syyttä  
kunnioittaen 

ja viittaustapo-
jen hallintaa 
sekä harjaan-
tuu toimimaan 
erilaisissa ym-
päristöissä yk-
sityisyyttä ja 
tekijänoikeuk-
sia kunnioit-
taen. 

Oppilas osaa 
käyttää läh-
teitä mekaani-
sesti ja yksin-
kertaisesti 
teksteissään.  
 
Oppilas nou-
dattaa tekijän-
oikeuksia ja 
tietää, mitä yk-
sityisyyden 
suojalla tarkoi-
tetaan. 
  

Oppilas merkit-
see lähteet asi-
anmukaisella 
tavalla. 
  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T12 ohjata op-
pilasta syven-
tämään kieli-
tietoisuuttaan 
ja kiinnostu-
maan saamen 
kielen ilmiöistä 
sekä auttaa op-
pilasta tunnis-
tamaan kielen 
rakenteita, eri 
rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtämään 
kielellisten va-
lintojen merki-
tyksiä ja seu-
rauksia 

S4 Oppilas syven-
tää kielitietoi-
suuttaan ja 
kiinnostuu kie-
len ilmiöistä, 
tunnistaa kie-
len rakenteita, 
eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen merkityksiä 
ja seurauksia. 

Kielitietoisuu-
den kehittymi-
nen 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien ja kie-
len piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
mia tavan-
omaisia kirjoi-
tetun ja puhu-
tun kielen sekä 
arki- ja yleis-
kielen eroja. 
  

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja kie-
len piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttöti-
lanteissa. 
  

Oppilas osaa 
eritellä eri re-
kisterien ja tyy-
lien piirteitä. 
 
Oppilas osaa 
pohtia kielellis-
ten ja tekstu-
aalisten valin-
tojen merkityk-
siä ja vaikutuk-
sia. 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, rekis-
terien ja tyy-
lien piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa tietoa 
kielellisten va-
lintojen vaiku-
tuksista 
omassa viestin-
nässään. 
  

T13 ohjata op-
pilasta tiedos-
tamaan saa-
melaisuus voi-
mavarana saa-
melaisen kult-
tuurin ja kielen 
monimuotoi-
suuden kautta 
sekä tulemaan 
tietoiseksi 
omasta kielelli-
sestä ja kult-
tuurisesta 
identiteetis-
tään ymmärtä-
mällä saamen 
kielen merki-
tystä ja juuria 

S4 Oppilas tutus-
tuu saamelai-
suuden kielelli-
seen ja kult-
tuuriseen mo-
nimuotoisuu-
teen sekä saa-
men kielten 
taustaan ja 
piirteisiin ja 
pohtii kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin merkitystä. 

Kielen  
merkityksen ja 
aseman hah-
mottaminen 

Oppilas osaa 
nimetä saamen 
kieliä.  
 
Oppilas osaa  
nimetä jonkin 
saamen kielelle 
tai kielille tyy-
pillisen piir-
teen.  
 
Oppilas osaa 
kertoa oman 
äidinkielensä 
merkityksestä 
itselleen. 
  

Oppilas osaa 
nimetä keskei-
siä saamen kie-
lelle tai kielille 
tyypillisiä piir-
teitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla äidin-
kielen merki-
tystä yksilölle. 
  

Oppilas osaa 
kuvailla saa-
men kielten 
monimuotoi-
suutta ja saa-
men kielten 
asemaa mui-
den kielten 
joukossa.  
 
Oppilas osaa 
eritellä saamen 
kielelle tai kie-
lille tyypillisiä 
piirteitä. 
 
Oppilas osaa 
pohtia äidin-
kielen yhteyttä 
identiteettei-
hin. 
  

Oppilas osaa 
pohtia kielelli-
sen ja kulttuu-
risen moni-
muotoisuuden 
merkityksiä yk-
silölle ja yhteis-
kunnalle. 
 
Oppilas osaa 
eritellä saamen 
kielelle tai kie-
lille tyypillisiä 
piirteitä suh-
teessa muihin 
kieliin.  
 
Oppilas osaa 
pohtia äidin-
kielen käsitettä 
ja merkitystä 
identiteettien 
rakentumisen 
kannalta. 

T14 kannustaa 
oppilasta avar-
tamaan kirjalli-

S4 Oppilas avar-
taa kirjallisuus-
näkemystään 

Kirjallisuuden 
tuntemuksen, 
kulttuuritietoi-

Oppilas osaa 
nimetä kirjalli-
suuden pääla-
jit.  

Oppilas osaa 
kuvailla kirjalli-

Oppilas osaa 
kuvailla kauno-
kirjallisuuden 

Oppilas osaa 
analysoida 
kaunokirjalli-
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suus- ja kult-
tuurinäkemys-
tään, tutustut-
taa häntä 
kirjallisuuden 
historiaan, saa-
menkieliseen 
kirjallisuuteen 
ja mediaan 
sekä auttaa 
häntä pohti-
maan kirjalli-
suuden ja kult-
tuurin merki-
tystä omassa 
elämässään 

ja tutustuu kir-
jallisuuden his-
toriaan, saa-
menkieliseen 
kirjallisuuteen 
ja mediaan. 

suuden ja luku-
harrastuksen 
kehittyminen 

 
Oppilas on 
lukenut muu-
taman kauno-
kirjallisen teok-
sen, esimer-
kiksi novelleja. 
  

suuden pääla-
jien tyypillisiä 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä päälajei-
hin kuuluvista 
teoksista.  
 
Oppilas on lu-
kenut osan lu-
kuvuosittain 
sovituista teok-
sista.  

monimuotoi-
suutta ja ni-
metä kirjalli-
suuden vai-
heita ja yhdis-
tää muutaman 
teoksen niihin.  
 
Oppilas on lu-
kenut lukuvuo-
sittain sovitut 
teokset. 

suuden moni-
muotoisuutta 
osana kulttuu-
ria. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla kirjalli-
suuden vai-
heita sekä nii-
den keskeisiä 
tyylipiirteitä ja 
nimetä eri vai-
heiden keskei-
siä teoksia.  
 
Oppilas tuntee 
monipuolisesti 
kirjallisuutta. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T15 kannustaa 
oppilasta mo-
nipuolista-
maan eri oppi-
aineissa tarvit-
tavaa kielitai-
toa ja hyödyn-
tämään saa-
men kielen tai-
toa kaikessa 
oppimisessa 

S5 Oppilas oppii 
käyttämään 
saamen kieltä 
eri tie-
donaloille sopi-
valla tavalla ja 
oppii hyödyn-
tämään saa-
men kielen tai-
toaan kaikessa 
oppimisessa. 

Eri tie-
donaloilla käy-
tettävän kielen 
hallinta 

Oppilas osaa 
kuvailla, miten 
eri tie-
donaloilla tar-
vitaan erilaista 
kieltä. 
  

Oppilas osaa 
käyttää joiden-
kin tiedonalo-
jen yksinker-
taista kieltä. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
eri tie-
donaloille omi-
naisilla tavoilla 
ja hahmottaa 
niiden yhtey-
den arkikie-
leen. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti 
kieltä eri tie-
donaloille omi-
naisilla tavoilla 
ja eritellä käyt-
tämäänsä 
kieltä. 

T16 ohjata op-
pilasta kehittä-
mään valmiuk-
siaan saamen 
kielellä ja 
muilla kielillä 
tapahtuvassa 
tiedonhalui-
sessa,  
osallistuvassa 
ja tutkivassa 
oppimisessa 

S5 Oppilas oppii 
etsimään eri-
tyisesti saa-
menkielistä tie-
toa monipuoli-
sesti eri läh-
teistä sekä 
suunnittele-
maan, jäsentä-
mään ja arvioi-
maan omaa 
työskentelyään 
yksin ja ryh-
mässä. 

Tiedonhan-
kinta sekä 
oman työsken-
telyn suunnit-
telu, jäsentä-
minen ja arvi-
oiminen 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa tu-
tuista lähteistä 
ja pystyy suun-
nittelemaan 
työskentelyään 
mallin mukaan. 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa it-
selle uusista 
lähteistä ja 
pystyy suunnit-
telemaan työs-
kentelyään 
ryhmän jäse-
nenä. 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa eri 
lähteistä sekä 
pystyy itsenäi-
sesti suunnitte-
lemaan, jäsen-
tämään ja arvi-
oimaan työs-
kentelyään. 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa it-
senäisesti luo-
tettavista ja 
monipuolisista 
lähteistä sekä 
pystyy aktiivi-
sesti suunnitte-
lemaan, jäsen-
tämään ja arvi-
oimaan työs-
kentelyään it-
senäisesti ja 
ryhmän jäse-
nenä. 

 

 

ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS-OPPIMÄÄRÄ 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Romanikielen ja kirjallisuuden erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhutun romanikielen säilymistä elä-

vänä ja vahvistaa sen asemaa muiden kielten rinnalla. Oppimäärää voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden 

äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Opetus vastaa yhteistyössä kotien ja romanikielisen yhtei-

sön kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kie-
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lellisiä taitojaan itsenäisesti läpi elämän. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kult-

tuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle, yhteiskunnalle että muille vähemmistöille. Opetus ohjaa 

ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Oppilaiden romanikielen osaamisen lähtötaso otetaan huomioon kielellisesti virikkeisen oppimisympäristön 

rakentamisessa ja opetusmenetelmien valinnassa. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yh-

teisön jäsenyys ja osallisuus muodostuvat, kun oppilas oppii käyttämään kieltä yhteisön tavoin. Kodin ja kou-

lun yhteistyö sekä monimediaiset oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen käyttöalueen laajentu-

miseen koulun ulkopuolelle.   

Kieltä opitaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien ja sanaston avulla. Romanikielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on tukea, kehittää ja syventää kielitietoisuutta ja kielellisen havainnoin-

nin taitoja sekä vahvistaa oppilaiden kielellistä identiteettiä. Romanikulttuuriin kuuluu vahva kerronta-, mu-

siikki- ja käsityöperinne, jota hyödynnetään opetuksessa. 

 

Vuosiluokilla 7–9 romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppi-

laiden romanikielen taitoa. Oppilaat tutustuvat erilaisiin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin sekä oppivat 

tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde romanikieliseen kirjallisuuteen, kertomus- 

ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominais-

piirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan. Oppilaiden arvostus romanikieltä kohtaan 

vahvistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat ymmärtävät romanikielen 

aseman ja oman mahdollisuutensa kielen ylläpitäjänä ja edistäjänä. 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä sekä toi-
mimaan monikielisissä ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa 

S1 L2, L7 

T2 ohjata oppilasta rakentavaan vuorovaikutukseen, kehittämään il-
maisuaan sekä kykyään antaa ja vastaanottaa palautetta 

S1 L2, L7 

T3 kannustaa oppilasta monipuolistamaan vuorovaikutus- ja esiinty-
mistaitojaan erilaisissa ympäristöissä ja rohkaista häntä käyttämään 
romanikieltä eri-ikäisten kanssa 

S1 L2, L4, L5 

Tekstien tulkitseminen   

T4 rohkaista oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa 
sekä tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä ja analysoimisessa tar-
vittavia tietoja ja taitoja 

S2 L1, L4 

T5 ohjata oppilasta käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan moni-
muotoisia tekstejä tiedonhankintaan, elämysten saamiseksi ja lu-
kuinnon tukemiseksi 

S2 L1, L4 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan lukutaitoaan ja havaitsemaan sen ke-
hittämistarpeita harjoittelemalla itselleen sopivia luku- ja opiskelu-
strategioita 

S2 L1, L3, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ja perustelemaan näkemyksiään 
monimuotoisten tekstien avulla erilaisissa viestintäympäristöissä     

S3 L1, L4, L5 
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T8 tukea oppilasta laajentamaan tekstilajien tuntemustaan, sujuvoit-
tamaan kirjoittamistaan sekä auttaa häntä tunnistamaan omia vah-
vuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana 

S3 L1, L4 

T9 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan tekstin tuottamisen prosesseja, 
tuottamaan tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä vahvistamaan taitoa 
antaa ja ottaa vastaan palautetta, innostaa vahvistamaan tiedon 
hankinnan ja arvioinnin taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyt-
töä omassa tekstissä tekijänoikeuksia, eettistä verkossa viestimistä ja 
yksityisyyttä kunnioittaen 

S3 L4, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 ohjata oppilasta syventämään tietouttaan romanikielen piir-
teistä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauk-
sia 

S4 L2, L7 

T11 ohjata oppilasta tiedostamaan kielellisen ja kulttuurisen identi-
teetin merkitys ja tukea häntä kehittämään omaa kielellistä ja kult-
tuurista identiteettiään 

S4 L2, L7 

 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoja 

arkielämässä ja toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten 

pitämistä, yleisön huomioon ottamista, palautteen antamista ja sen vastaanottamista. Arvioidaan ja 

kehitetään omia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Tarjotaan mahdollisuuksia itsensä ilmaisemiseen 

draaman keinoin. 

  
S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään lukutaitoa ja tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tutkimalla 

monimuotoisia tekstejä. Tutustutaan erityisesti kantaa ottaviin, ohjaaviin ja pohtiviin teksteihin ja niiden 

keskeisiin kielellisiin piirteisiin. Eläydytään luettuun, pohditaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan 

lukukokemuksia. Harjoitellaan tekstien analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien 

tarkastelussa ja vertailussa. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden 

luotettavuutta. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia, ohjaavia ja 

pohtivia tekstejä. Opiskellaan tekstin tuottamisen vaiheita.  Tutkitaan monimuotoisten tekstien elementtejä 

kuten otsikointia, kappalejaon perusteita ja erilajisten tekstien tyypillisiä kokonaisrakenteita. Syvennetään 

ymmärrystä kirjoitetun romanikielen piirteistä. Hyödynnetään opittua tietoa omien tekstien tuottamisessa 

ja muokkaamisessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, 

tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan 

niiden käyttöä omia tekstejä tuotettaessa.   

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja 

opitaan kielen käsitteitä. Tutustutaan Suomen romanikielen uhanalaisuuteen ja kielen sukulaisuussuhteisiin. 

Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja romanikulttuurin 
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ilmenemismuotoihin sekä tarjotaan mahdollisuuksia myös itse osallistua kulttuurin tuottamiseen. Pohditaan 

kielten, kulttuurien ja identiteettien välistä suhdetta. Kannustetaan aktiiviseen lukuharrastukseen ja 

tutustutaan romanikieliseen mediaan.     

 
Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärä 

Opetuksen ta-
voite   

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan itse-
ään romanikie-
lellä sekä toi-
mimaan moni-
kielisissä ja -
kulttuurisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa 

S1 Oppilas roh-
kaistuu ilmai-
semaan itse-
ään ja mielipi-
teitään erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Viestintä vuo-
rovaikutusti-
lanteissa 

Oppilas osaa 
toimia itselleen 
tutussa ryh-
mässä ja arki-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti ryh-
missä ja tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti monenlai-
sissa ryhmissä, 
myös vaati-
vissa ja moni-
kielisissä vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

T2 ohjata oppi-
lasta rakenta-
vaan vuorovai-
kutukseen sekä 
kehittämään il-
maisuaan ja 
kykyään antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta 

S1 Oppilas moni-
puolistaa ryh-
mäviestintätai-
tojaan ja kehit-
tää taitoaan 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta. 

Vuorovaikutus, 
palautteen an-
taminen ja vas-
taanottaminen 

Oppilas osaa 
kuunnella 
muita ja osal-
listuu keskus-
teluun.  
 
Oppilas osaa 
vastaanottaa 
palautetta. 
  

Oppilas osaa 
ottaa toisten 
näkemykset 
huomioon 
omassa viestin-
nässään.  
 
Oppilas osaa 
antaa niukkaa 
tai yksipuolista 
palautetta. 
  

Oppilas osaa 
edistää pu-
heenvuoroil-
laan keskuste-
lua.  
 
Oppilas antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta ra-
kentavalla ta-
valla. 
  

Oppilas osaa 
tulkita muiden 
puheenvuoroja 
ja niiden ta-
voitteita sekä 
säädellä omaa 
viestintäänsä 
tilanteen mu-
kaan.  
 
Oppilas osaa 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta tilan-
teeseen sopi-
valla tavalla. 

T3 kannustaa 
oppilasta mo-
nipuolista-
maan vuoro-
vaikutus- ja 
esiintymistai-
tojaan erilai-
sissa ympäris-
töissä ja roh-
kaista häntä 
käyttämään ro-
manikieltä eri-
ikäisten kanssa 
  

S1 Oppilas oppii 
havainnoimaan 
omaa viestin-
täänsä ja moni-
puolistaa koko-
naisilmaisuaan 
erilaisissa vies-
tintä- ja esitys-
tilanteissa. 
  

Kokonaisil-
maisu ja esiin-
tymisen taidot 

Oppilas osaa 
pitää lyhyen 
puhe-esityksen 
konkreetti-
sesta, itselleen 
tutusta ai-
heesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettä-
västi mutta yk-
sipuolisesti. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun yksinkertai-
sen puhe-esi-
tyksen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
selkeästi. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun puhe-esi-
tyksen sekä 
kohdentaa sen 
kuulijoilleen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
tilanteeseen 
sopivalla ta-
valla. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun puhe-esi-
tyksen vaati-
vastakin ai-
heesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
monipuolisesti 
ja mukauttaa 
ilmaisuaan 
kuulijoiden ja 
tavoitteen mu-
kaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään erit-
televää ja kriit-
tistä lukutaitoa 
sekä tekstien 
lukemisessa, 
ymmärtämi-
sessä ja analy-

S2 Oppilas oppii 
erittelevää ja 
kriittistä luku-
taitoa sekä te-
kemään ha-
vaintoja teks-
teistä ja tulkit-
semaan niitä 
tarkoituksen-
mukaisia käsit-
teitä käyttäen. 

Tekstien erit-
tely ja tulkinta 

Oppilas osaa 
poimia teks-
tistä keskeisiä 
sisältöjä apuky-
symysten 
avulla.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
man yksinker-

Oppilas osaa 
erottaa tekstin 
pääasiat ja ku-
vata tekstin ta-
voitteita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata tavan-
omaisille teks-
tilajeille tyypil-
lisiä kielellisiä 

Oppilas osaa 
eritellä tekstin 
tarkoitusperiä, 
kohderyhmiä 
ja merkityksiä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä teksti-
lajien piirteitä 
ja kuvata niitä 
muutamien 

Oppilas osaa 
tulkita ja poh-
tia tekstin ra-
kentamia mer-
kityksiä ja arvi-
oida tekstin 
vaikutuksia.  
 
Oppilas osaa 
analysoida 
tekstilajien 
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soimisessa tar-
vittavia tietoja 
ja taitoja  

taiselle teksti-
lajille tyypilli-
sen kielellisen 
tai tekstuaali-
sen piirteen. 

ja tekstuaalisia 
piirteitä. 

keskeisten kä-
sitteiden 
avulla. 
  

piirteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sia käsitteitä 
käyttäen ja ar-
vioida tekstiä 
suhteessa sen 
tavoitteisiin ja 
tarkoitusperiin. 

T5 ohjata oppi-
lasta käyttä-
mään, tulkitse-
maan ja arvioi-
maan moni-
muotoisia teks-
tejä sekä käyt-
tämään niitä 
tiedonhankin-
taan, elämys-
ten saamiseen 
ja lukuinnon 
tukemiseen 

S2 Oppilas oppii 
valitsemaan, 
käyttämään, 
tulkitsemaan ja 
arvioimaan 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 

Tekstimaail-
man monipuo-
listaminen ja 
tiedonhankinta 

Oppilas osaa 
lukea yksinker-
taisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä 
eri muodois-
saan.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lähteiden luo-
tettavuuteen 
liittyvän piir-
teen. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja lukea erilai-
sia tekstejä 
mutta pitäytyy 
enimmäkseen 
itselleen tu-
tuissa tekstila-
jeissa. 
 
Oppilas osaa 
kuvata käyttä-
miensä lähtei-
den luotetta-
vuutta. 
  

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja tulkita eri 
tekstilajeja 
edustavia teks-
tejä.  
 
Oppilas osaa 
arvioida erilais-
ten lähteiden 
luotettavuutta 
ja käytettä-
vyyttä. 
  

Oppilas osaa 
valita, käyttää, 
tulkita ja arvi-
oida myös it-
selleen uuden-
laisia tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia lähtei-
den luotetta-
vuuteen ja tie-
don käytettä-
vyyteen liitty-
viä tekijöitä ja 
perustella 
omat lähdeva-
lintansa. 

T6 ohjata oppi-
lasta arvioi-
maan lukutai-
toaan ja ha-
vaitsemaa sen 
kehittämistar-
peita harjoitte-
lemalla itsel-
leen sopivia 
luku- ja opiske-
lustrategioita 

S2 Oppilas kehit-
tää tekstien lu-
kemisessa tar-
vittavia strate-
gioita ja meta-
kognitiivisia 
taitoja ja oppii 
arvioimaan lu-
kemisensa ke-
hittämistar-
peita. 

Oman lukutai-
don analysointi 
ja lukustrate-
giat 
  

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
yksinkertaista 
tekstin ymmär-
tämisen strate-
giaa. 
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lukemiseen liit-
tyvän vahvuu-
tensa tai kehit-
tämiskoh-
teensa. 
  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia tekstinym-
märtämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 
lukijana ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 
  

Oppilas osaa 
valita tekstila-
jiin sopivia 
tekstinymmär-
tämisen strate-
gioita.  
 
Oppilas osaa 
eritellä lukutai-
toaan ja kuvata 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan. 
  

Oppilas osaa 
käyttää lukuti-
lanteen kan-
nalta tarkoituk-
senmukaisia 
tekstinymmär-
tämisen strate-
gioita.  
 
Oppilas osaa 
arvioida luku-
taitojaan ja 
pohtia, miten 
voi niitä kehit-
tää. 

Tekstien tuottaminen 

T7 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan ja pe-
rustelemaan 
näkemyksiään 
monimuotois-
ten tekstien 
avulla erilai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan kir-
joittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä 
tunnistamaan 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuotta-
jana. 

Tekstitaidot 
tekstien tuot-
tamisessa 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia teks-
tejä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
vahvuutensa 
tai kehittämis-
kohteensa 
tekstin tuotta-
jana. 

Oppilas osaa 
tuottaa eri-
tyyppisiä teks-
tejä ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 
tekstien tuot-
tajana ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 

Oppilas osaa 
tuottaa tavoit-
teen mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 

Oppilas osaa 
tuottaa luo-
vasti tilantee-
seen ja tavoit-
teeseen sopi-
via tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
arvioida vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana ja 
pohtia, miten 
voi taitojaan 
kehittää. 

T8 tukea oppi-
lasta laajenta-
maan tekstila-
jien tuntemus-
taan ja suju-
voittamaan kir-
joittamistaan 
sekä auttaa 
häntä tunnista-
maan omia 
vahvuuksiaan 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan 
kertovia, ku-
vaavia, ohjaa-
via, pohtivia ja 
kantaa ottavia 
tekstejä myös 
monimediai-
sissa ympäris-
töissä, ja oppii 
valitsemaan 

Tekstilajien 
hallinta ja teks-
tin tuottami-
nen sekä 
omien taitojen 
havainnointi 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia ja 
konkreettisia 
kertovia ja ku-
vaavia tekstejä 
itselleen tu-
tuista aiheista.  
 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjaa-
via ja yksinker-
taisia kantaa 
ottavia teks-
tejä ja käyttää 
mallien avulla 
niille tyypillisiä 
keinoja. 

Oppilas osaa 
tuottaa pohti-
via ja erilaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä kei-
noja. 
 

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää moni-
puolisesti niille 
tyypillisiä kei-
noja. 
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ja kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuotta-
jana 

kuhunkin teks-
tilajiin ja tilan-
teeseen sopi-
via ilmaisuta-
poja. 

T9 auttaa oppi-
lasta vakiinnut-
tamaan tekstin 
tuottamisen 
prosesseja, 
tuottamaan 
tekstiä yhdessä 
muiden kanssa 
sekä vahvista-
maan taitoaan 
antaa ja ottaa 
vastaan pa-
lautetta sekä 
innostaa vah-
vistamaan tie-
don hankinnan 
ja arvioinnin 
taitoja ja moni-
puolistamaan 
lähteiden käyt-
töä omassa 
tekstissä teki-
jänoikeuksia, 
eettistä ver-
kossa viesti-
mistä ja yksityi-
syyttä kunni-
oittaen 

S3 Oppilas vahvis-
taa tiedon hal-
linnan ja käyt-
tämisen taito-
jaan ja moni-
puolistaa läh-
teiden käyttöä 
ja viittaustapo-
jen hallintaa 
sekä harjaan-
tuu toimimaan 
erilaisissa ym-
päristöissä yk-
sityisyyttä ja 
tekijänoikeuk-
sia kunnioit-
taen. 

Tekstin tuotta-
misen proses-
sien hallinta, 
tiedon han-
kinta ja eetti-
nen viestintä 

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisen tiivistyk-
sen luetun, 
kuullun tai 
nähdyn poh-
jalta.  
 
Oppilas osaa 
käyttää läh-
teitä mekaani-
sesti ja yksin-
kertaisesti 
teksteissään.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa käsin 
ja tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisia muistiin-
panoja ja mer-
kitä käyttä-
mänsä lähteet 
mallin mukaan. 

Oppilas osaa 
tehdä moni-
puolisia muis-
tiinpanoja ja 
tiivistää hank-
kimaansa tie-
toa.  
 
Oppilas merkit-
see lähteet asi-
anmukaisella 
tavalla.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa suju-
vasti käsin ja 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa teks-
teissään 
useista läh-
teistä hankki-
maansa tietoa. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata op-
pilasta syven-
tämään tietoi-
suuttaan ro-
manikielen 
piirteistä ja 
ymmärtämään 
kielellisten va-
lintojen merki-
tyksiä ja seu-
rauksia 

S4 Oppilas syven-
tää kielitietoi-
suuttaan ja 
kiinnostuu kie-
len ilmiöistä, 
tunnistaa kie-
len rakenteita, 
eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen merkityksiä 
ja seurauksia. 

Romanikielen 
piirteiden hal-
linta 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien piir-
teitä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
mia tavan-
omaisia kirjoi-
tetun ja puhu-
tun kielen sekä 
arki- ja yleis-
kielen eroja. 
  

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja kie-
len piirteitä 
sekä eri rekis-
terien ja tyy-
lien eroja.  
 
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttöti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
eritellä eri re-
kisterien ja tyy-
lien eroja.  
 
Oppilas osaa 
pohtia kielellis-
ten ja tekstu-
aalisten valin-
tojen merkityk-
siä ja vaikutuk-
sia. 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, rekis-
terien ja tyy-
lien piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa tietoa 
kielellisten va-
lintojen vaiku-
tuksista 
omassa viestin-
nässään. 
  

T11 ohjata op-
pilasta tiedos-
tamaan kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin merkitys ja 
tukea häntä 
kehittämään 
omaa kielel-
listä ja kulttuu-
rista identi-
teettiään 

S4 Oppilas tutus-
tuu romanikie-
len ja -kulttuu-
rin monimuo-
toisuuteen 
sekä romani-
kielen taustaan 
ja piirteisiin ja 
pohtii kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin merkitystä. 

Kielellisen ja 
kulttuurisen 
identiteetin 
merkityksen 
hahmottami-
nen 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
Suomen roma-
nikielelle tyy-
pillisen piir-
teen.  
 
Oppilas osaa 
kertoa oman 
äidinkielensä 
merkityksestä 
itselleen. 
  

Oppilas osaa 
nimetä keskei-
siä Suomen ro-
manikielelle 
tyypillisiä piir-
teitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla äidin-
kielen merki-
tystä yksilölle. 
  

Oppilas osaa 
kuvailla roma-
nikielen moni-
muotoisuutta 
ja sen asemaa 
muiden kielten 
joukossa.  
 
Oppilas osaa 
eritellä Suo-
men romani-
kielelle tyypilli-
siä piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia äidin-
kielen yhteyttä 
identiteettei-
hin 
  

Oppilas osaa 
pohtia kielelli-
sen ja kulttuu-
risen moni-
muotoisuuden 
merkityksiä yk-
silölle ja yhteis-
kunnalle.  
 
Oppilas osaa 
eritellä Suo-
men romani-
kielelle tyypilli-
siä piirteitä 
suhteessa mui-
hin kieliin.  
 
Oppilas osaa 
nimetä eri 
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maissa puhut-
tuja romani-
murteita.  
 
Oppilas osaa 
pohtia äidin-
kielen käsitettä 
ja merkitystä 
identiteettien 
rakentumisen 
kannalta. 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS-OPPIMÄÄRÄ 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Erityisenä tehtävänä on tukea suomalaisten viittomakielten säilymistä elävänä. Viittomakieltä käyttävät op-

pilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia. Oppilaat saavat pohjan kehittää ja käyttää kielellisiä 

taitojaan itsenäisesti läpi elämän.  Opetus vastaa yhteistyössä kotien, viittomakielisen yhteisön ja muiden 

oppiaineiden opetuksen kanssa oppilaiden kielitaidon kehittymisestä sekä auttaa heitä rakentamaan kielel-

listä ja kulttuurista identiteettiään rinnakkais- ja monikielisyyttään hyödyntäen. Opetus lisää oppilaiden ym-

märrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä 

ohjaa heitä ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

Opetuksessa keskeisiä ovat kieli, kirjallisuus ja kertomusperinne, perinteet, tavat, taide ja historia. Opetuk-

sessa huomioidaan myös osallisuus kansallisen ja kansainvälisen yhteisön asioihin. Oppimisen iloa tuottaa, 

kun oppilaat ovat aktiivisia toimijoita ja opetus ottaa huomioon myös heidän kielimaailmansa ja kokemuk-

sensa. Pyrkimyksenä on, että oppilaat tulevat entistä tietoisimmaksi itsestään viittomakielen käyttäjinä ja 

ymmärtävät kielen sosiaalisen merkityksen yhteisölle. 

Paikallisen opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon suomalaisen tai suomenruotsalaisen viitto-

makielen ja kirjallisuuden opetuksen laajuus. Opetussuunnitelman perusteet on laadittu viittomakielen ja 

kirjallisuuden opetukseen, jota annetaan äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä. Muun viittomakielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä sekä oppimisen arvioinnissa huomioidaan 

opetuksen laajuus. 

Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden viittomakielen taitoa. Oppilaat 

tutustuvat erilaisiin viitottuihin ja muihin teksteihin sekä oppivat tulkitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan 

niitä. Oppilaiden suhde viittomakieliseen kertomus- ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja 

monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiirteiden osaamistaan ja hyödyntävät kielitietoaan ja -

taitoaan. Oppilaiden arvostus viittomakieltä kohtaan vahvistuu ja heidän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja 

luovasti kasvaa. Oppilaat ymmärtävät viittomakielen aseman vähemmistökielenä ja vastuunsa kielen säily-

misessä.  

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen osaa-
minen 
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä erilaisista 
vuorovaikutustilanteista mielipiteitä esittäen ja hyödyntäen tois-
ten näkemyksiä sekä kykyään antaa ja vastaanottaa palautetta 
opastamalla häntä vastuullisuuteen eri kielenkäyttötilanteissa ja 
ohjaten tunnistamaan kielen kautta välittyviä arvoja ja asenteita 

S1 L2, L7 

T2 tarjota oppilaalle tilaisuuksia eritellä, ottaa kantaa ja suostu-
tella sekä rohkaista häntä syventämään ymmärrystään viestijänä 
kannustaen häntä ilmaisemaan itseään, osallistumaan ja vaikutta-
maan myös erilaisia välineitä käyttäen 

S1 L1, L4, L6 

Tekstien tulkitseminen   

T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia esityksiä ja 
esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja kriittisesti auttaen häntä 
huomaamaan omien tulkintataitojensa kehittämistarpeet 

S2 L1, L4 

T4 innostaa oppilasta toimimaan kertovien, kuvaavien ja kantaa 
ottavien lisäksi myös ohjaavien ja pohtivien tekstien parissa, kes-
kustelemaan niistä ja jakamaan kokemuksia viestintäympäris-
töissä eri tavoin 

S2 L2, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T5 ohjata oppilasta käyttämään yhtä yleisimmin käytössä olevaa 
viittomakielen merkintätapaa. 

S3 L1 

T6 rohkaista oppilasta monipuolistamaan ilmaisuaan ja syventä-
mään tietoaan viittomakielen rakenteista, viittoman muodostu-
misesta ja ilmaisutavoista 

S3 L2, L4 

T7 kannustaa oppilasta vakiinnuttamaan yksin ja yhteisöllisesti 
tehtävien monimuotoisten tekstien tuottamisen prosesseja erilai-
sissa viestintäympäristöissä ja monipuolistamaan lähteiden käyt-
töä tekijänoikeuksia ja eettistä viestintää kunnioittaen  

S3 L4, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta syventämään tietouttaan kielen ilmiöistä, tun-
nistamaan kielen rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtä-
mään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia 

S4 L1, L4, L7 

T9 ohjata oppilasta tutustumaan suomalaisen viittomakielen kult-
tuuriseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen ja ohjata häntä nä-
kemään se voimavarana sekä auttaa oppilasta pohtimaan viitto-
makielen merkitystä ja asemaa ja ymmärtämään sen historiaa tu-
kien oppilasta viittomakielisen ja kulttuurisen identiteetin muo-
dostamisessa 

S4 L1, L2, L3 

T10 rohkaista oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään, tutus-
tumaan kulttuurin eri muotoihin ja instituutioihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan kielen ja kulttuurin merkitystä sekä omassa elä-
mässään että yhteiskunnassa 

S4 L1, L2, L3 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuus vakiinnuttaa taitoaan käyttää 
tulkkipalveluja ja toimia yhteistyössä viittomakielen tulkin kanssa 
erilaisissa asioimis-, opiskelu- ja kulttuuritilanteissa 

S5 L2, L3, L7 

T12 ohjata oppilasta laajentamaan tekstimaailmaansa kohti jatko-
opintoja ja yhteiskunnan kannalta keskeisiä tekstejä sekä kehittä-
mään eri tiedonalojen kielen hallintaa 

S5 L1, L6, L7 
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Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 

ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitojaan ja viestintä-

tapaa sekä havaitsemaan niiden kehittämiskohteita. Harjoitellaan improvisaation perusasioita ja syvenne-

tään draaman toimintamuodoin kykyä käyttää itsensä ilmaisemisessa viittomisen ja kokonaisilmaisun kei-

noja. Harjoitellaan toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestin-

nästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä kiinnittäen huomiota viittomisen selkeyteen, ymmärrettävyyteen 

ja viittomistoon. Harjoitellaan yleisön huomioon ottamista valmistellussa esityksessä sekä palautteen anta-

mista vastaanottamista. Syvennetään monimuotoisia ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja 

asioiden yhteyksien huomaamiseen liittyviä taitoja sekä harjoitellaan lukemaan ympäristön moninaisia kult-

tuurisia viestejä. 

S2 Tekstien tulkitseminen: Tunnistetaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä sekä 

arvioidaan tiedon pätevyyttä ja luotettavuutta. Tutkitaan kiinteiden ja produktiivisten viittomien sekä viitto-

makielisten idiomien merkityksiä. Harjoitellaan analysoimaan viittomakielen rakenteita, viittomien taipu-

mista ja viittomien merkityksiä. Tarkastellaan viittoman rakenteeseen ja viittomakielen kieliopillisiin proses-

seihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Laajennetaan tekstien käyttötaitoja tutkimalla painetun, sähköisen ja au-

diovisuaalisen median tekstejä, kuten verkkosivustoja ja viranomaistekstejä. 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan eri tekstilajeille ominaisia kielen piirteitä ja argumentointia. Harjoi-

tellaan tekstin rakennetta: aloitusta, juonen kehittelyä ja lopetusta. Vakiinnutetaan oman tuotoksen luomis-

prosessia: ideointia, suunnittelua, luonnostelua, viimeistelyä, viittomista ja palautetta. Tuotetaan monipuo-

lisia fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä ja hyödynnetään kielen kuvallisuutta omissa esityksissä ja esitelmissä 

sekä tutustutaan viittomakielen merkintätapoihin. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tarkastellaan suomalaisen viittomakielen viittomistoa 

sekä tiedostetaan eri viittomien merkityssisällöt ja käyttötarkoitukset eri kielenkäyttöyhteyksissä. Aktivoi-

daan oppilasta vertailemaan suomalaista viittomakieltä muihin viittomakieliin sekä puhuttuihin kieliin. Tu-

tustutaan viittomakielen eri käyttäjäryhmiin esimerkiksi kuurosokeisiin ja kuuroutuneisiin ja heidän kommu-

nikaationsa erityispiirteisiin. Tutustutaan suomalaisen viittomakielen ja kuurojen kulttuurin historiaan ja ny-

kytilanteeseen sekä järjestötoimintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön tehden myös kulttuurikäyntejä. 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Harjoitellaan viittomakielen sanakirjojen käyttöä. Tutustutaan 

synonymiaan, homonymiaan, polysemiaan, kielen kuvallisuuteen, viittomien syntyyn, johtamiseen ja muut-

tumiseen. 

 

Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
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Opetuksen ta-
voite 
  

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään ky-
kyään selviytyä 
erilaisista vuo-
rovaikutusti-
lanteista mieli-
piteitä esittäen 
ja toisten nä-
kemyksiä hyö-
dyntäen sekä 
kykyään antaa 
ja vastaanottaa 
palautetta 
opastamalle 
häntä vastuul-
lisuuteen eri 
kielenkäyttöti-
lanteissa ja oh-
jaten tunnista-
maan kielen 
kautta välitty-
viä arvoja ja 
asenteita 

S1 Oppilas roh-
kaistuu ilmai-
semaan itse-
ään ja mielipi-
teitään viitto-
makielellä eri-
laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa sekä an-
tamaan ja vas-
taanottamaan 
palautetta. 

Vuorovaikutus-
tilanteissa toi-
miminen 

Oppilas osaa 
toimia itselleen 
tutussa ryh-
mässä ja arki-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa.  
 
Oppilas osaa 
vastaanottaa 
palautetta. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti ryh-
missä ja tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa.  
 
Oppilas osaa 
antaa niukkaa 
tai yksipuolista 
palautetta. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutus-
tilanteissa.  
 
Oppilas osaa 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta raken-
tavalla tavalla. 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti monenlai-
sissa ryhmissä, 
myös vaati-
vissa ja moni-
kielisissä vuo-
rovaikutusti-
lanteissa.  
 
Oppilas osaa 
antaa ja vas-
taanottaa pa-
lautetta tilan-
teeseen sopi-
valla tavalla. 

T2 tarjota op-
pilaalle tilai-
suuksia eri-
tellä, ottaa 
kantaa ja suos-
tutella sekä 
rohkaista 
häntä syventä-
mään ymmär-
rystään viesti-
jänä kannus-
taen häntä il-
maisemaan it-
seään sekä 
osallistumaan 
ja vaikutta-
maan, myös 
erilaisia väli-
neitä käyttäen 
  

S1 Oppilas oppii 
havainnoimaan 
omaa viestin-
täänsä ja moni-
puolistaa koko-
naisilmaisuaan 
erilaisissa vies-
tintä- ja esitys-
tilanteissa. 
  

Viestinnän kei-
nojen hallinta 
ja viestijänä 
toimiminen 

Oppilas osaa  
pitää lyhyen 
esityksen konk-
reettisesta, it-
selleen tutusta 
aiheesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
ymmärrettä-
västi. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun yksinkertai-
sen esityksen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
selkeästi. 
  

Oppilas osaa  
pitää valmistel-
lun esityksen 
sekä kohden-
taa sen vas-
taanottajilleen.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
tilanteeseen 
sopivalla ta-
valla. 
  

Oppilas osaa 
pitää valmistel-
lun esityksen 
vaativastakin 
aiheesta.  
 
Oppilas osaa il-
maista itseään 
monipuolisesti 
ja mukauttaa 
ilmaisuaan vas-
taanottajien ja 
tavoitteen mu-
kaan. 
  

Tekstien tulkitseminen 

T3 rohkaista 
oppilasta tark-
kailemaan mo-
nimuotoisia 
esityksiä ja esi-
telmiä erittele-
västi, tulkitse-
vasti ja kriitti-
sesti auttaen 
häntä huomaa-
maan omien 
tulkintataito-
jensa kehittä-
mistarpeet 

S2 Oppilas oppii 
erittelevää ja 
kriittistä luku-
taitoa, teke-
mään havain-
toja monimuo-
toisista viito-
tuista teks-
teistä ja esityk-
sistä sekä tul-
kitsemaan niitä 
tarkoituksen-
mukaisia käsit-
teitä käyttäen. 

Tulkinnan tai-
dot ja niiden 
arviointi 

Oppilas osaa 
poimia viito-
tuista teks-
teistä ja esityk-
sistä keskeisiä 
sisältöjä apuky-
symysten 
avulla.   

Oppilas osaa 
erottaa viito-
tun tekstin ja 
esityksen pää-
asiat ja kuvata 
tekstin tavoit-
teita.   

Oppilas osaa 
eritellä viitotun 
tekstin ja esi-
tyksen tarkoi-
tusperiä, koh-
deryhmiä ja 
merkityksiä. 
  
  

Oppilas osaa 
tulkita ja poh-
tia viitotun 
tekstin ja esi-
tyksen raken-
tamia merki-
tyksiä ja arvi-
oida viitotun 
tekstin ja esi-
tyksen vaiku-
tuksia. 
  
  

T4 innostaa 
oppilasta toi-

S2 Oppilas oppii 
valitsemaan, 
käyttämään, 

Erilaisten teks-
tien parissa 
toimiminen ja 

Oppilas osaa 
lukea yksinker-

Oppilas osaa Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja tulkita eri 

Oppilas osaa 
valita, käyttää, 
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mimaan kerto-
vien, kuvaa-
vien ja kantaa 
ottavien teks-
tien lisäksi 
myös ohjaa-
vien ja pohti-
vien tekstien 
parissa, kes-
kustelemaan 
niistä ja jaka-
maan koke-
muksia viestin-
täympäris-
töissä eri ta-
voin 

tulkitsemaan ja 
arvioimaan 
viittomakielisiä 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 

kokemusten ja-
kaminen 

taisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä 
eri muodois-
saan. 

valita, käyttää 
ja lukea erilai-
sia tekstejä 
mutta pitäytyy 
enimmäkseen 
itselleen tu-
tuissa tekstila-
jeissa. 
  

tekstilajeja 
edustavia teks-
tejä. 
  

tulkita ja arvi-
oida myös it-
selleen uuden-
laisia tekstejä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 ohjata oppi-
lasta käyttä-
mään yhtä ylei-
simmin käy-
tössä olevaa 
viittomakielen 
merkintätapaa 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä 
tunnistamaan 
vahvuuksiaan 
ja kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuotta-
jana. 
  

Viittomakielen 
merkintätavan 
hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla viitto-
makielen mer-
kintätavan mu-
kaisia yksinker-
taisia tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
vahvuutensa 
tai kehittämis-
kohteensa 
tekstin tuotta-
jana. 

Oppilas osaa 
tuottaa viitto-
makielen mer-
kintätavan mu-
kaisia erityyp-
pisiä tekstejä 
ohjeiden mu-
kaan.  
 
Oppilas osaa 
kuvata itseään 
tekstien tuot-
tajana ja ni-
metä muuta-
mia vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan. 

Oppilas osaa 
tuottaa tavoit-
teen mukaisia 
tekstejä, joissa 
käyttää viitto-
makielen mer-
kintätapaa.  
 
Oppilas osaa  
eritellä vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa luo-
vasti tilantee-
seen ja tavoit-
teeseen sopi-
via viittomakie-
len merkintäta-
van mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
arvioida vah-
vuuksiaan ja 
kehittämiskoh-
teitaan tekstin 
tuottajana ja 
pohtia, miten 
voi taitojaan 
kehittää. 

T6 rohkaista 
oppilasta mo-
nipuolista-
maan ilmaisu-
aan ja syventä-
mään tietoaan 
viittomakielen 
rakenteista, 
viittoman 
muodostumi-
sesta ja ilmai-
sutavoista 

S3 Oppilas vahvis-
taa viittoma-
kielisen ilmai-
sun ja tekstin 
tuottamisen 
prosessejaan. 

Viittomakieli-
nen ilmaisu 

Oppilas osaa 
ideoida ja tuot-
taa yksinker-
taista tekstiä 
mallien tai 
apukysymys-
ten avulla.  

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä 
ja kiinnittää 
huomiota viit-
tomakielen yk-
sinkertaisiin ra-
kennepiirtei-
siin. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä, 
joka on hel-
posti ymmär-
rettävää ja su-
juvaa.  
 
Oppilas tuntee 
viittomakielen 
yleisimmät ra-
kennepiirteet 
ja viittoman 
muodostumi-
sen sekä nou-
dattaa pääosin 
viittomakielen 
merkintätavan 
keskeisiä käy-
tänteitä teks-
tejä tuottaes-
saan ja muoka-
tessaan. 

Oppilas osaa 
tuottaa eheän 
ja havainnolli-
sen tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää viitto-
makielen erilai-
sia ilmaisuta-
poja monipuo-
lisesti. 
 
Oppilas käyt-
tää monipuoli-
sia viittomakie-
len lauseeseen 
liittyviä ilmiöitä 
ja kiinnittää 
huomiota teks-
tin tyyliin. 

T7 kannustaa 
oppilasta va-
kiinnuttamaan 
yksin ja yhtei-
söllisesti tehtä-
vien monimuo-
toisten teks-
tien tuottami-
sen prosesseja 
erilaisissa vies-

S3 Oppilas vahvis-
taa tiedon hal-
linnan ja käyt-
tämisen taito-
jaan ja moni-
puolistaa läh-
teiden käyttöä 
ja viittaustapo-
jen hallintaa 
sekä harjaan-
tuu toimimaan 

Tekstien tuot-
taminen ja sen 
prosessin hal-
linta, eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisen tiivistyk-
sen nähdyn 
pohjalta.  
 
Oppilas osaa 
käyttää läh-
teitä mekaani-

Oppilas osaa 
tehdä yksinker-
taisia muistiin-
panoja ja mer-
kitä käyttä-
mänsä lähteet 
mallin mukaan. 

Oppilas osaa 
tehdä moni-
puolisia muis-
tiinpanoja ja 
tiivistää hank-
kimaansa tie-
toa.  
 

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa teks-
teissään 
useista läh-
teistä hankki-
maansa tietoa. 
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tintäympäris-
töissä ja moni-
puolistamaan 
lähteiden käyt-
töä tekijänoi-
keuksia ja eet-
tistä viestintää 
kunnioittaen  

erilaisissa ym-
päristöissä yk-
sityisyyttä ja 
tekijänoikeuk-
sia kunnioit-
taen. 

sesti ja yksin-
kertaisesti 
teksteissään. 
  

Oppilas merkit-
see lähteet asi-
anmukaisella 
tavalla. 
  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-
lasta syventä-
mään tietout-
taan kielen il-
miöistä, tun-
nistamaan kie-
len rekiste-
reitä, tyylipiir-
teitä ja sävyjä 
sekä ymmärtä-
mään kielellis-
ten valintojen 
merkityksiä ja 
seurauksia 

S4 Oppilas syven-
tää kielitietoi-
suuttaan ja 
kiinnostuu kie-
len ilmiöistä, 
tunnistaa kie-
len rakenteita, 
eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen merkityksiä 
ja seurauksia. 

Kielitietoisuu-
den kehittymi-
nen 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien ja kie-
len piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä muuta-
mia tavan-
omaisia viito-
tun kielen sekä 
arki- ja yleis-
kielen eroja. 

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja kie-
len piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttöti-
lanteissa. 
  

Oppilas osaa 
eritellä eri re-
kisterien ja tyy-
lien piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia kielellis-
ten ja tekstu-
aalisten valin-
tojen merkityk-
siä ja vaikutuk-
sia. 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, rekis-
terien ja tyy-
lien piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa tietoa 
kielellisten va-
lintojen vaiku-
tuksista 
omassa viestin-
nässään. 
  

T9 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan suoma-
laisen viitto-
makielen kult-
tuuriseen ja 
kielelliseen 
monimuotoi-
suuteen ja oh-
jata häntä nä-
kemään se voi-
mavarana sekä 
auttaa oppi-
lasta pohti-
maan viittoma-
kielen merki-
tystä ja ase-
maa ja ymmär-
tämään sen 
historiaa tu-
kien häntä viit-
tomakielisen ja 
kulttuurisen 
identiteetin 
muodostami-
sessa 

S4 Oppilas tutus-
tuu viittoma-
kieliseen ja 
kulttuuriseen 
monimuotoi-
suuteen sekä 
viittomakielen 
ja kuurojen 
kulttuurin his-
toriaan ja ny-
kytilanteeseen 
sekä pohtii kie-
lellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin merki-
tystä. 

Viittomakielen  
merkityksen ja 
aseman hah-
mottaminen 

Oppilas osaa 
nimetä Suo-
messa käytetyt 
viittomakielet.  
 
Oppilas osaa  
nimetä jonkin 
viittomakielelle 
tyypillisen piir-
teen. 
 
Oppilas osaa 
kertoa oman 
äidinkielensä 
merkityksestä 
itselleen. 
  

Oppilas osaa 
nimetä keskei-
siä viittomakie-
lelle tyypillisiä 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla äidin-
kielen merki-
tystä yksilölle. 
  

Oppilas osaa 
kuvailla viitto-
makielten mo-
nimuotoi-
suutta ja nii-
den asemaa 
muiden kielten 
joukossa.  
 
Oppilas osaa 
eritellä viitto-
makielelle tyy-
pillisiä piirteitä 
ja kuvailla pu-
hutun ja viito-
tun kielen 
eroja.  
 
Oppilas osaa 
pohtia äidin-
kielen yhteyttä 
identiteettei-
hin. 
  

Oppilas osaa 
pohtia kielelli-
sen ja kulttuu-
risen moni-
muotoisuuden 
merkityksiä yk-
silölle ja yhteis-
kunnalle. 
 
Oppilas osaa 
eritellä viitto-
makielelle tyy-
pillisiä piirteitä 
suhteessa mui-
hin kieliin.  
 
Oppilas osaa 
pohtia äidin-
kielen käsitettä 
ja merkitystä 
identiteettien 
rakentumisen 
kannalta. 
  

T10 rohkaista 
oppilasta avar-
tamaan kult-
tuurinäkemys-
tään ja tutustu-
maan kulttuu-
rin eri muotoi-
hin ja instituu-
tioihin sekä 
auttaa häntä 
pohtimaan kie-
len ja kulttuu-
rin merkitystä 
sekä omassa 
elämässään 
että yhteiskun-
nassa 

S4 Oppilas avar-
taa kulttuu-
rinäkemystään 
tutustumalla 
kulttuurin eri 
muotoihin ja 
instituutioihin. 
Hän perehtyy 
viittomakieli-
seen kulttuu-
riin, viittoma-
kielen eri käyt-
täjäryhmiin ja 
erilaisiin kom-
munikaatiome-
netelmiin. 

Kulttuurin ja 
sen eri muoto-
jen tuntemus 
  
  

Oppilas osaa 
erottaa toisis-
taan kulttuurin 
eri muotoja ja 
tuntee jonkin 
kulttuuri-insti-
tuution ni-
meltä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
viittomakielen 
käyttäjäryh-
män. 
  

Oppilas osaa 
kuvailla, miten 
eri kulttuuri-
muodot liitty-
vät eri kult-
tuuri-instituuti-
oihin.  
 
Oppilas osaa 
nimetä viitto-
makielen käyt-
täjien eri ryh-
mät. 

Oppilas osaa 
kuvailla kult-
tuurin moni-
muotoisuutta 
ja tuntee tär-
keimmät kult-
tuuri-instituu-
tiot. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla viitto-
makielen käyt-
täjien ryhmiä 
ja erilaisia   
kommunikaa-
tiomenetelmiä. 

Oppilas osaa 
analysoida 
kulttuurin mo-
nimuotoi-
suutta yhteis-
kunnassa ja 
omassa elä-
mässään. 
 
Oppilas osaa 
analysoida viit-
tomakielen 
käyttäjäryh-
mien tilannetta 
yhteiskun-
nassa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 
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T11 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuus va-
kiinnuttaa tai-
toaan käyttää 
tulkkauspalve-
luja ja toimia 
yhteistyössä 
viittomakielen 
tulkin kanssa 
erilaisissa asi-
oimis-, opis-
kelu- ja kult-
tuuritilanteissa 

S5 Oppilas oppii 
tilaamaan tulk-
kauksen ja toi-
mimaan tulkin 
kanssa erilai-
sissa tilan-
teissa. 

Tulkkauksen 
käyttötaidot 

Oppilas osaa 
käyttää tulk-
kauspalveluja 
ohjatusti. 
  

Oppilas osaa 
käyttää tulk-
kauspalveluja 
ja tuntee yksin-
kertaiset tulk-
kauskäytän-
teet. 

Oppilas osaa ti-
lata tulkkauk-
sen itsenäisesti 
ja toimia tulkin 
kanssa tavan-
omaisissa tilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
tulkkaustoi-
minnan peri-
aatteet ja käy-
tänteet sekä 
huomioi ne 
omassa toimin-
nassaan. 

T12 ohjata op-
pilasta laajen-
tamaan teksti-
maailmaansa 
kohti jatko-
opintoja ja yh-
teiskunnan 
kannalta kes-
keisiä tekstejä 
sekä kehittä-
mään eri tie-
donalojen kie-
len hallintaa 

S5 Oppilas oppii 
etsimään eri-
tyisesti viitot-
tua tietoa mo-
nipuolisesti eri 
lähteistä sekä 
suunnittele-
maan, jäsentä-
mään ja arvioi-
maan omaa 
työskentelyään 
yksin ja ryh-
mässä. Hän op-
pii käyttämään 
viittomakielen 
sanakirjaa, tu-
tustuu viitto-
mien kehityk-
seen ja laajen-
taa eri tie-
donalojen viit-
tomistoaan. 

Tekstimaail-
man laajenta-
minen, eri tie-
donalojen kie-
len hallinta 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa tu-
tuista lähteistä 
sekä pystyy 
suunnittele-
maan työsken-
telyään mallin 
mukaan. 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa it-
selle uusista 
lähteistä sekä 
pystyy suunnit-
telemaan työs-
kentelyään 
ryhmän jäse-
nenä. 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa eri 
lähteistä sekä 
pystyy itsenäi-
sesti suunnitte-
lemaan, jäsen-
tämään ja arvi-
oimaan työs-
kentelyään. 

Oppilas osaa 
etsiä tietoa it-
senäisesti luo-
tettavista ja 
monipuolisista 
lähteistä sekä 
pystyy aktiivi-
sesti suunnitte-
lemaan, jäsen-
tämään ja arvi-
oimaan työs-
kentelyään it-
senäisesti ja 
ryhmän jäse-
nenä. 

MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI 

 

Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, 

saamen, romanikielen ja viittomakielen lisäksi myös muuta opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan va-

litsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 

§:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laaditaan ja ope-

tuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus -oppimäärää 

soveltaen. Opetuksen järjestäjä tai koulu laatii perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetussuunnitelman. Kie-

likohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Opetussuunnitelman 

laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä ympäristön tarjoaman tuen 

määrä oppilaan äidinkielen kehittymiselle.  

RUOTSI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS (SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH LITTERATUR) 

 

I lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är uppdraget, målen för lärmiljöer och arbetssätt, hand-

ledning, differentiering och stöd samt bedömning av lärandet de samma som i läroämnet modersmål och 

litteratur.  

Lärokursens särskilda uppdrag 

Enligt förordningen om timfördelning kan invandrare i stället för att följa lärokursen i modersmål och littera-

tur, som bestäms av skolans undervisningsspråk, helt eller delvis undervisas i svenska eller finska enligt en 
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lärokurs som är speciellt inriktad för invandrare182. Syftet med denna lärokurs är att stödja barnens och de 

ungas utveckling till fullvärdiga medlemmar i språkgemenskapen och ge dem språkliga förutsättningar för 

fortsatta studier. Undervisningen eftersträvar att utveckla elevernas multilitteracitet för att de ska kunna 

söka information och förstå, producera, bedöma och analysera olika slags talade och skrivna texter på 

svenska i daglig kommunikation, i skolarbetet och i samhället. Undervisningen ska stödja utvecklingen av de 

olika delområdena av språkkunskaperna samt språk som används inom olika kunskapsområden.  

Det särskilda uppdraget i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur är att stödja utvecklingen av fler-

språkighet hos eleverna samt väcka intresse och erbjuda redskap för att utveckla språkkunskaperna under 

hela livet. Undervisningen i svenska som andraspråk ska i samarbete med hemmen, undervisningen i det 

egna modersmålet och de övriga läroämnena hjälpa eleverna att bygga upp en språklig och kulturell identitet 

i ett mångkulturellt och -medialt samhälle.  

Kunskaper i svenska stödjer integreringen i det finländska samhället. Utgångspunkten för lärokursen svenska 

som andraspråk och litteratur är att utnyttja sådana textgenrer och språksituationer som är relevanta och 

viktiga för att eleven ska kunna undersöka och analysera språkets former, betydelser och användning. Språk-

kunskapen ska utvecklas inom alla delområden: hörförståelse, tal, läsförståelse och skrivande. Förmågan att 

förstå och förmågan att producera ska utvecklas samtidigt. Elevernas språkkunskaper ska utvidgas från kon-

kret vardagsspråk till ett språk som lämpar sig för abstrakt tänkande. Eleverna ska få färdigheter att ge språk-

ligt uttryck åt iakttagelser och företeelser och sina personliga tankar, känslor och åsikter på ett för situationen 

lämpligt sätt. I undervisningen ska de språk som eleverna behärskar värdesättas och utnyttjas. 

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och litteratur fastställs gemensamt av de lärare som 

undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare fattar beslut om valet av lärokurs183. Eftersom undervisningen 

ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsättningar är det viktigt att valet av lärokurs gör det möjligt för 

eleven att få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen184. En elev kan studera enligt lärokursen 

svenska som andraspråk och litteratur om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller ele-

ven i övrigt har en flerspråkig bakgrund. Då behovet av lärokursen kartläggs ska också följande eventualiteter 

tas i betraktande:  

- elevens baskunskaper i svenska är bristfälliga inom ett eller flera delområden av språkkunskaperna 

och räcker inte ännu till för att eleven ska kunna delta i den dagliga interaktionen och skolarbetet 

som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller 

- elevens kunskaper i svenska räcker inte ännu till för studier enligt lärokursen svenska och litteratur. 

  

En elev som studerar enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur får undervisning i svenska som 

andraspråk antingen helt eller delvis i stället för undervisning i svenska och litteratur. Undervisningen läggs 

upp utgående från elevens behov att lära sig och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om 

lärokursen svenska som andraspråk och litteratur valts för en elev ska elevens utveckling och prestationer 

bedömas enligt målen och kriterierna för lärokursen svenska som andraspråk och litteratur oberoende av i 

vilken undervisningsgruppundervisningen ordnas. Det är viktigt att eleven tar del av samma texter och text-

genrer som de övriga eleverna i samma årskurs. Om en elev flyttat till Finland mitt i den grundläggande ut-

bildningen är det viktigt att ta hänsyn till elevens språkkunskaper och tidigare kunskaper och färdigheter då 

                                                           
182 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och tim-
fördelning i den grundläggande utbildningen 422/2012 
183 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 30 § 
184 Lag om grundläggande utbildning 628/1998, 3 § 
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målsättningarna och innehållet i undervisningen fastställs. Vid behov görs en plan för elevens lärande. Olika 

lärmiljöer som stödjer mångsidig utveckling av språkkunskaperna ska målinriktat användas i undervisningen, 

både i skolan och utanför skolan. Det är möjligt att övergå till att läsa svenska enligt lärokursen svenska och 

litteratur, om eleven har tillräckliga förutsättningar för att lära sig svenska enligt målsättningarna för den 

lärokursen. 

I årskurserna 7–9 är det särskilda målet för undervisningen att befästa och bredda elevernas färdigheter i 

svenska, lärstrategier, förmåga att kommunicera samt multilitteracitet. Undervisingen tar fasta på elevernas 

språkfärdigheter och styrkor. Elevernas språkkunskaper, textrepertoar och kulturkännedom vidgas. Under-

visningen utvecklar elevernas färdigheter för fortsatta studier, samhället och arbetslivet. I litteraturundervis-

ningen uppmuntras eleverna att läsa mångsidigt och analytiskt samt att få läsupplevelser.         

Mål för undervisningen i lärokursen svenska som andraspråk och litteratur i årskurs 7–9 

 

Mål för undervisningen 

 

Innehåll som ank-

nyter till målen 

Kompetens som 

målet anknyter till 

Att kommunicera   

M1 uppmuntra eleven att utveckla färdigheter att handla 

målinriktat, etiskt och konstruktivt i olika kommunikationssi-

tuationer i skolan och i samhället 

I1 K1, K2, K4 

M2 handleda eleven att fördjupa förmågan att lyssna och 

förstå formellt tal, kommunikationen i undervisningen och 

talade medietexter 

I1 K2, K4, K5 

M3 uppmuntra eleven att utveckla förmågan att uppträda 

och uttrycka sig målmedvetet och utnyttja olika uttryckssätt 

i olika situationer 

I1 K2 

Att tolka texter   

M4 handleda eleven att använda sin kunskap om textgenrer 

för att tolka texter, vidga elevens ord- och begreppsförråd, 

handleda eleven att lära sig använda lässtrategier effektivt 

samt utveckla elevens förmåga att dra slutsatser om en texts 

betydelser utgående från texten, orden och de språkliga 

strukturerna  

I2 K1, K2, K4 

M5 handleda eleven att läsa texter kritiskt både självständigt 

och tillsammans med andra 

I2 K1, K2, K4 

Att producera texter   

M6 handleda eleven att stärka förmågan att planera, produ-

cera och bearbeta texter självständigt och tillsammans med 

andra samt att kunna utnyttja olika textgenrer som källor 

och modeller för de egna texterna 

I3 K1, K2, K4 

M7 hjälpa eleven att befästa kunskaperna om normerna för 

standardskriftspråket samt behärskningen av det ordförråd 

och de strukturer som behövs för produktion av olika text-

genrer   

I3 K2, K3 

Att förstå språk, litteratur och kultur   

M8 handleda eleven att fördjupa sin språkliga medvetenhet 

och intressera sig för språkliga fenomen, hjälpa eleven att 

I4 K4 
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känna igen strukturer, olika register, stildrag och nyanser 

och förstå betydelser och följder av olika språkliga val 

M9 inspirera eleven att bekanta sig med olika litteraturgen-

rer, den svenska och i synnerhet finlandssvenska litteratu-

ren, dess historia och kopplingar till världslitteraturen samt 

att handleda eleven att känna till hur olika texter förhåller 

sig till varandra   

I4 K2 

M10 vidga elevens kulturuppfattning och lära eleven att ana-

lysera flerspråkighet och kulturell mångfald i skolan och i 

samhället och att lära eleven se kulturella likheter och kul-

turbundenheter i och mellan olika företeelser 

I4 K2 

Att använda språket som stöd för allt lärande   

M11 handleda eleven att befästa en positiv uppfattning om 

sig själv och sitt sätt att kommunicera, läsa, producera texter 

och lära sig språk, handleda eleven att iaktta och jämföra 

olika lärstilar och att lära sig av andra 

I5 K1, K2, K7 

M12 handleda eleven att lägga märke till hur språket an-

vänds inom olika kunskapsområden 

I5 K4, K6 

M13 uppmuntra eleven att utveckla förmågan att söka in-

formation samt att planera, strukturera och utvärdera sitt 

arbete självständigt och tillsammans med andra 

I5 K1, K5, K6 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för lärokursen svenska som andraspråk och litteratur i årskurs 

7–9 

 

Eleverna lär sig språk- och kommunikationsfärdigheter och utvecklar sin förmåga att arbeta med texter ge-

nom att använda språk i olika situationer och arbeta mångsidigt med språk. Innehållet i undervisningen väljs 

så att eleverna får möjlighet att vidga de färdigheter som har en anknytning till språk, litteratur och övrig 

kultur på ett mångsidigt sätt. Innehållet ska stödja målsättningarna och utnyttja elevernas erfarenheter och 

lokala möjligheter. De enskilda innehållsområdena ska användas för att bilda helheter för de olika årskur-

serna.      

 

I1 Att kommunicera: Eleverna tränar formella kommunikationssituationer, att argumentera, kommentera, 

referera samt att hålla och åskådliggöra en muntlig presentation. Eleverna tränar sina färdigheter att arbeta 

genom att diskutera olika ämnen och texter. Eleverna undersöker och använder språket i olika funktioner 

och situationer och övar samtidigt etablerade fraser och uttryck, familjära och formella uttryck, modalitet, 

hur man uttrycker sin åsikt kraftigt och mera dämpat, samt sammanfattar och hänvisar till någon annans tal. 

Eleverna övar sig att lyssna och förhålla sig kritiskt till det hörda och att använda det hörda som modell för 

sin egen kommunikation. Eleverna tränar förmågan att uttrycka sig genom tal och helhetsgestaltning (med 

medel som är kopplade till kropp, ljud, tid och rum). Eleverna tränar att hålla förberedda muntliga presen-

tationer. 

 

I2 Att tolka texter: Eleverna fördjupar sig i att läsa mångsidigt och analysera texter som är viktiga med tanke 

på studier, samhälle och kultur. Texterna läses med fokus på värderingar, ideologier och påverkningsmedel 

(hur tolkningen påverkas av perspektiv, meningsstruktur, benämningar på personer och företeelser, språkliga 
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bilder och ironi). Undervisningen befäster elevernas förmåga att tillämpa lässtrategier dynamiskt och vidgar 

elevernas ord- och begreppsförråd. Eleverna tränar att analysera i synnerhet förklarande, argumenterande 

och instruerande texter med fokus på språkliga drag samt att känna igen litterära stilriktningar i texter. Ele-

verna övar att analysera egna och andras texter samt att ge och ta emot respons. 

 

I3 Att producera texter: Eleverna producerar i synnerhet förklarande, argumenterande och instruerande 

texter och vidgar samtidigt sin repertoar av textgenrer. Eleven handleds att göra mångsidigt bruk av ordför-

råd, fraseologi och språkliga strukturer (bl.a. strukturer som koncentrerar formuleringen) i sina texter. Under-

visningen stärker behärskningen av skrivprocessens olika faser och bruket av olika informationskällor. Ele-

verna tränar olika stilarter och register samt olika sätt att uttrycka person och tid på ett konsekvent sätt i en 

text. Eleverna lär sig att välja lämpliga uttryckssätt för olika texter.  

 

I4 Att förstå språk, litteratur och kultur: Eleverna undersöker texter och reflekterar över språkets betydelser 

och strukturer (satsdelar, ordböjning) samt hur språkliga val påverkar hur en text tas emot. Eleverna jämför 

det svenska språket med andra bekanta språk och undersöker hur olika språk påverkar varandra. Eleverna 

bekantar sig med språksituationen i Finland och med de centrala skedena i svenska språkets utveckling. Ele-

verna bekantar sig med litteratur, film, teater och mediekultur. Elevernas förståelse av den kulturella mång-

falden stöds genom att kulturella upplevelser från olika tider och olika håll i världen jämförs. Eleverna under-

söker mediernas funktion i det egna livet och i samhället kritiskt.  

 

I5 Att använda språket som stöd för allt lärande: Undervisningen stödjer elevernas förmåga att läsa, skriva, 

lyssna på och tala texter inom olika kunskapsområden. Eleverna jämför hur språk används i vardagen och 

inom olika kunskapsområden. Undervisningen stärker elevernas förmåga att använda digitala verktyg för att 

söka information, lära sig och utvärdera sitt lärande. Undervisningen fördjupar elevernas förmåga att an-

vända sitt eget modersmål samt andra bekanta språk som stöd för allt lärande. 

Svenska som andraspråk och litteratur 

 

Mål för under-
visningen  
 
 
 

Innehåll Mål för läran-
det som här-
letts ur målen 
för undervis-
ningen 

Föremål för 
bedömningen   

Kunskapskrav 
för vitsordet 
fem 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
sju 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
åtta 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
nio 

Att kommunicera 
 

M1 upp-
muntra eleven 
att utveckla 
sina färdig-
heter att 
handla målin-
riktat, etiskt 
och konstruk-
tivt i kommu-
nikationssitu-
ationer i sko-
lan och i sam-
hället 

I1 Eleven utveck-
lar sina färdig-
heter att 
handla målin-
riktat, etiskt 
och konstruk-
tivt i kommu-
nikationssitu-
ationer i sko-
lan och i sam-
hället.  

Att utveckla 
kommunika-
tiva färdig-
heter  

Eleven deltar i 
förutsebara 
kommunikat-
ionssituationer 
genom att 
lyssna aktivt. 

Eleven deltar 
muntligt och 
på ett kon-
struktivt sätt i 
kommunikat-
ionssituationer 
i skolan. 

Eleven främjar 
med sitt age-
rande en 
lyckad kom-
munikationssi-
tuation. 

Eleven tar ini-
tiativ i olika 
kommunikat-
ionssituationer 
och anpassar 
sitt tal enligt 
situationen. 

M2 handleda 
eleven att för-
djupa för-
mågan att för-
stå formellt 
tal, den munt-
liga kommuni-
kationen i 

I1 Eleven fördju-
par sin för-
måga att för-
stå formellt 
tal, den munt-
liga kommuni-
kationen i 

Förmåga att 
förstå i 
kommunikat-
ionssituationer 

Eleven förstår 
talade texter 
på vardagligt 
språk som 
åskådliggörs 
tydligt. 

Eleven förstår 
talade texter 
på vardagligt 
språk och tar 
reda på deras 
betydelse till-
sammans med 
de andra. 

Eleven förstår 
huvuddragen i 
muntliga kom-
munikationen i 
undervis-
ningen och i 
talade medie-

Eleven urskil-
jer den väsent-
liga informat-
ionen i den 
muntliga kom-
munikationen i 
undervis-
ningen och i 
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undervis-
ningen och ta-
lade medietex-
ter 

undervis-
ningen och ta-
lade medietex-
ter. 

texter som be-
handlar teman 
som är be-
kanta för ele-
ven.   

talade medie-
texter samt ut-
värderar vad 
hen har hört. 
 
Eleven kan ta 
emot inform-
ation i for-
mella talsituat-
ioner. 

M3 upp-
muntra eleven 
att utveckla sin 
förmåga att 
uppträda och 
uttrycka sig 
målmedvetet i 
olika situat-
ioner och med 
hjälp av olika 
uttryckssätt  

I1 Eleven utveck-
lar sin förmåga 
att uppträda 
och uttrycka 
sig målmed-
vetet i olika si-
tuationer och 
med hjälp av 
olika uttrycks-
sätt. 

Förmåga att 
uppträda 

Eleven ut-
trycker sig 
själv i olika 
vardagliga si-
tuationer eller 
berättar om 
något ämne 
som intresse-
rar hen på det 
sätt som hens 
språkkun-
skaper ger 
möjlighet till. 
 
Eleven kom-
pletterar sin 
språkfärdighet 
med andra ut-
tryckssätt. 

Eleven förbe-
reder och hål-
ler ett anfö-
rande eller en 
muntlig pre-
sentation om 
ett tema som 
ligger nära hen 
själv.  
 
Eleven ut-
trycker sig för-
ståeligt.  

Eleven förbe-
reder och hål-
ler en tydlig 
presentation 
om ett tema 
som förutsät-
ter att hen sö-
ker informat-
ion. 
 
Eleven ut-
trycker sig på 
ett för situat-
ionen lämpligt 
sätt.  

Eleven förbe-
reder och hål-
ler en sam-
manhängande 
och till sitt in-
nehåll 
mångsidig och 
åskådlig pre-
sentation.  
 
Eleven ut-
trycker sig 
målmedvetet 
och ändamåls-
enligt.  

Att tolka texter 
 

M4 handleda 
eleven att an-
vända sin kun-
skap om text-
genrer för att 
tolka texter, 
vidga elevens 
ord- och be-
greppsförråd 
och använda 
lässtrategier 
effektivt samt 
utveckla sin 
förmåga att 
dra slutsatser 
om en texts 
betydelser ut-
gående från 
texten, orden 
och de språk-
liga struk-
turerna 

I2 Eleven använ-
der sin kun-
skap om text-
genrer för att 
tolka talade, 
skrivna och 
multimediala 
texter, utvid-
gar sitt ord- 
och begrepps-
förråd, använ-
der effektivt 
lässtrategier 
och strategier 
för att förstå 
text och drar 
slutsatser om 
en texts bety-
delser utgå-
ende från tex-
ten, orden och 
de språkliga 
strukturerna. 

Förmåga att 
använda kun-
skaper om 
textgenrer i 
tolkningen av 
talade, skrivna 
och multime-
diala texter 

Eleven förstår 
varför texter 
skiljer sig från 
varandra.  
 
Eleven känner 
igen några sär-
drag för de 
vanligaste 
textgenrerna.  
 
Eleven förstår 
bristfälligt in-
nehållet i en 
text.  

Eleven känner 
igen de vanlig-
aste textgen-
rerna.  
 
Eleven förstår 
texter som be-
handlar äm-
nesområden 
som är be-
kanta för hen 
och kan upp-
fatta texten 
som helhet.  
 
Eleven tar reda 
på nyckelord 
för att förstå 
huvudtanken i 
texten.  
 
Eleven använ-
der texter för 
att utvidga sitt 
ord- och be-
greppsförråd. 

Eleven identifi-
erar struk-
turen och de 
språkliga sär-
dragen i olika 
textgenrer.  
 
Eleven utvid-
gar aktivt sitt 
ord- och be-
greppsförråd 
genom att läsa 
olika slags tex-
ter. 
 
Eleven använ-
der ändamåls-
enliga strate-
gier för att 
tolka texter.  

Eleven särskil-
jer mellan 
strukturen och 
de språkliga 
särdragen i 
olika textgen-
rer med hjälp 
av ändamåls-
enliga be-
grepp.  
 
Eleven utveck-
lar sitt ord- 
och begrepps-
förråd så att 
det är tillräck-
ligt för att hen 
självständigt 
kan tolka och 
utvärdera tex-
ter. 

M5 handleda 
eleven att 
tolka texter 
kritiskt både 
självständigt 
och i grupp 

I2 Eleven övar sig 
på att kritiskt 
tolka talade, 
skrivna och 
multimediala 
texter både 
självständigt 
och i grupp. 

Förmåga att 
tolka talade, 
skrivna och 
multimediala 
texter 

Eleven läser 
och förstår 
enkla texter 
med ett kon-
kret språk och 
i för eleven be-
kanta situat-
ioner.  
Eleven ställer 
frågor och ut-
trycker åsikter 
utifrån tex-
terna tillsam-
mans med 
andra och 
självständigt. 

Eleven läser 
och förstår 
texter, även 
abstrakta såd-
ana, som är 
lämpliga för 
hens ålder.  
 
Eleven drar 
slutsatser om 
texterna och 
framför moti-
verade åsikter 
om textens in-
nehåll. 

Eleven använ-
der sin för-
måga att tolka 
texter som en 
resurs för lä-
randet.  
 
Eleven utvär-
derar texter 
och drar slut-
satser om och 
ställer kritiska 
frågor utifrån 
texten.  
 

Eleven utvär-
derar texter-
nas sätt att på-
verka.  
Eleven iakttar 
sådana bety-
delser i tex-
terna som inte 
är direkt utta-
lade, såsom 
textens tanke-
gång, attityder 
och syn-
punkter.  
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Eleven förstår 
att andra tex-
ter inverkar på 
textens tolk-
ning.  

Eleven tolkar 
hur andra tex-
ter inverkar på 
textens bety-
delse. 

Att producera texter 
 

M6 handleda 
eleven att 
stärka för-
mågan att pla-
nera, produ-
cera och bear-
beta texter 
självständigt 
och tillsam-
mans med 
andra samt att 
kunna an-
vända olika 
textgenrer 
som källor och 
modeller för 
de egna tex-
terna 

I3 Eleven plane-
rar, produce-
rar och bear-
betar texter. 
Eleven använ-
der berät-
tande, beskri-
vande och 
ställningsta-
gande texter 
som modeller 
och källor för 
de egna tex-
terna.  

Förmåga att 
tillämpa kun-
skap om text-
genrer i pro-
duktionen av 
texter 
 

Eleven produ-
cerar texter 
som till sin 
struktur, sitt 
språk och sitt 
innehåll är 
enkla och kon-
kreta och som 
berör ett ämne 
som är bekant 
för hen. 

Eleven plane-
rar och produ-
cerar med 
hjälp av mo-
deller texter 
om olika äm-
nesområden, 
både självstän-
digt och till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven tar 
emot respons 
på sina texter.  
 
Eleven produ-
cerar texter 
där man kän-
ner igen text-
genrerna men 
där textgenrer-
nas typiska 
särdrag an-
vänds bristfäl-
ligt.  

Eleven plane-
rar, produce-
rar och bear-
betar texter 
där hen använ-
der särdragen 
för olika text-
genrer på ett 
ändamålsen-
ligt sätt.  

Eleven produ-
cerar självstän-
digt texter där 
särdragen för 
olika textgen-
rer används på 
ett mångsidigt 
sätt.  
 
Eleven använ-
der också 
andra texter 
som källor för 
de egna tex-
terna. 

M7 hjälpa ele-
ven att befästa 
kunskaperna 
om normerna 
för standard-
skriftspråket 
samt behärsk-
ningen av det 
ordförråd och 
de strukturer 
som behövs 
för olika text-
genrer   

I3 Eleven följer 
normerna för 
standardskrift-
språket i sina 
texter och an-
vänder de ord-
förråd och 
språkliga 
strukturer som 
är karakterist-
iska för olika 
textgenrer.  
Eleven utveck-
lar smidighet 
och mångsidig-
het i sin text-
produktion 
samt skriver 
för hand och 
med hjälp av 
digitala verk-
tyg.  

Förmåga att 
behärska 
skriftspråket 

Eleven produ-
cerar texter 
om ämnesom-
råden som är 
bekanta för 
hen själv. Tex-
ten kan vara 
icke-koherent, 
något svårläst 
och skriven 
med ett väldigt 
begränsat ord-
förråd.  
 
Eleven kan 
skriva för hand 
och med hjälp 
av digitala 
verktyg. 

Eleven produ-
cerar texter 
som är förstå-
eliga trots 
språkliga bris-
ter. Ordförrå-
det kan fortfa-
rande vara be-
gränsat.  
 
Elevens an-
vändning av 
skriftspråks-
normer är osä-
kert.   

Eleven produ-
cerar kohe-
renta texter 
och använder 
ändamålsen-
liga ord och 
strukturer i 
dem. 
 
Eleven följer 
skriftspråks-
normerna 
tämligen väl.  
 
Eleven kan 
skriva flytande 
för hand och 
med hjälp av 
digitala verk-
tyg.  

Eleven produ-
cerar texter 
som innehålls-
mässigt och 
språkligt är 
mångsidiga.  
 
Eleven följer 
skriftspråks-
normerna väl. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 
 

M8 handleda 
eleven att för-
djupa sin 
språkliga med-
vetenhet och 
intressera sig 
för språkliga 
fenomen, 
hjälpa eleven 
att känna igen 
språkliga 
strukturer, 
olika register, 
stildrag och 
nyanser och 
förstå betydel-
ser och följder 

I4 Eleven blir in-
tresserad av 
språkliga feno-
men. Eleven 
känner igen 
språkliga 
strukturer och 
använder for-
mellt och in-
formellt språk 
som en resurs 
för språkan-
vändningen 
samt använder 
språkliga stil-
drag och nyan-

Förmåga att 
utveckla språk-
lig medveten-
het 

Eleven obser-
verar att 
språkbruket 
varierar i olika 
situationer. 
 
Eleven identifi-
erar skillna-
derna mellan 
skrivet och ta-
lat språk. 
 
Eleven uppfat-
tar gränserna 
mellan satser 
och känner 
igen verbet i 

Eleven reflek-
terar över tex-
tens språkliga 
och textuella 
drag och deras 
betydelser till-
sammans med 
andra.  
 
Eleven känner 
igen formellt 
och informellt 
språkbruk och 
skillnaderna 
mellan olika 
språkliga stilar.  
 

Eleven uppfat-
tar och skiljer 
mellan språk-
liga och textu-
ella drag i tex-
ter och deras 
betydelser 
med hjälp av 
ändamålsen-
liga begrepp.  
 
Eleven förstår 
formellt och 
informellt 
språkbruk och 
effekterna av 

Eleven drar 
slutsatser om 
texters språk-
liga och textu-
ella särdrag.  
 
Eleven utnytt-
jar formellt 
och informellt 
språk i sitt 
språkbruk.  
 
Eleven förstår 
vilken inverkan 
språkliga val 
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av olika språk-
liga val 

ser. Eleven för-
står betydelser 
och följder av 
olika språkliga 
val. 

centrum av 
satsen. 

Eleven kan 
dela in satsen i 
satskonstrukt-
ionens olika 
delar. 

olika språkliga 
stilar.  
 
Eleven förstår 
betydelser och 
följder av olika 
språkliga val. 

har för hur be-
tydelsen byggs 
upp i en text.   
 

M9 inspirera 
eleven att be-
kanta sig med 
olika litteratur-
genrer, den 
svenska och i 
synnerhet den 
finlands-
svenska litte-
raturen, dess 
historia och 
kopplingar till 
världslitteratu-
ren samt att 
handleda ele-
ven att känna 
till hur olika 
texter förhåller 
sig till 
varandra   

I4 Eleven läser 
och tolkar 
svenskspråkig 
litteratur, i 
synnerhet mo-
dern finlands-
svensk littera-
tur. Eleven be-
kantar sig med 
den finlands-
svenska litte-
raturens viktig-
aste skeden 
och deras 
kopplingar till 
världslitteratu-
ren. Eleven 
förstår hur lit-
teraturgenren 
och andra tex-
ter påverkat 
ett verk.  

Förmåga att 
analysera och 
tolka skönlitte-
ratur 

Eleven läser 
korta och lätt-
förståeliga 
svenskspråkiga 
skönlitterära 
texter. Eleven 
skiljer mellan 
fiktiva texter 
och andra tex-
ter.  
 
Eleven förstår 
att olika texter 
har skrivits vid 
olika tidpunk-
ter.  
 
Eleven identifi-
erar med hjälp 
av modeller 
kopplingar 
mellan texter. 

Eleven läser 
svensksprå-
kiga, även fin-
landssvenska, 
skönlitterära 
texter och dis-
kuterar sina 
läsupplevelser 
med de andra.   
 
Eleven känner 
till några litte-
raturgenrer 
och kan identi-
fiera till vilken 
genre en text 
hör.  

Eleven läser 
och kan analy-
sera en skön-
litterär text.  
 
Eleven kan 
nämna cen-
trala verk i den 
finlands-
svenska litte-
raturen. 
 
Eleven kan sär-
skilja littera-
turgenrernas 
särdrag i texter 
som hen läser.  

Eleven läser 
mångsidig 
svenskspråkig 
litteratur och 
analyserar och 
tolkar det hen 
läst genom att 
diskutera och 
skriva om sina 
upplevelser.  
 
Eleven känner 
till den fin-
landssvenska 
litteraturen 
och dess för-
hållande till 
världslitteratu-
ren.  

M10 hjälpa 
eleven att 
vidga sin kul-
turuppfattning 
och att redo-
göra för fler-
språkighet och 
kulturell 
mångfald i 
skolan och i 
samhället 
samt att se 
kulturella lik-
heter och kul-
turbunden-
heter i och 
mellan olika 
företeelser 

I4 Eleven förstår 
betydelsen av 
språklig och 
kulturell 
mångfald i 
skolan och i 
samhället. Ele-
ven ser skillna-
der och lik-
heter mellan 
kulturer samt 
kulturbunden-
heter i och 
mellan olika 
företeelser.  

Förmåga att 
utveckla kultu-
rell medveten-
het  

Eleven känner 
till att det fö-
rekommer 
flerspråkighet 
och kulturell 
mångfald i alla 
samhällen.  
 
Eleven kan 
identifiera och 
kan beskriva 
kulturella och 
kulturbundna 
företeelser i 
sin närmaste 
omgivning.  

Eleven identifi-
erar flersprå-
kighet och kul-
turell mång-
fald på individ-
nivå och i den 
nära omgiv-
ningen.  
 
Eleven breddar 
sina kulturella 
erfarenheter 
och kan be-
rätta om dem.  

Eleven redogör 
för vad fler-
språkighet och 
kulturell 
mångfald inne-
bär i sam-
hället.  
 
Eleven kan re-
dogöra för sina 
kulturella erfa-
renheter.  
 
Eleven obser-
verar att kul-
turen samt in-
dividers verk-
samhet och 
olika grupp-
bildningar på-
verkar 
varandra. 

Eleven framför 
synpunkter på 
vad flersprå-
kighet och kul-
turell mång-
fald betyder 
för hen själv 
och för sam-
hället.  
 
Eleven deltar 
aktivt i att 
skapa gemen-
samma kultu-
rella upplevel-
ser.  

Att använda språket som stöd för allt lärande 
 

M11 handleda 
eleven att be-
fästa en positiv 
uppfattning 
om sig själv 
och sitt sätt att 
kommunicera, 
läsa, produ-
cera texter och 
lära sig språk, 
handleda ele-
ven att iaktta 
och jämföra 
olika inlär-
ningsstilar och 
sätt att lära sig 
samt att lära 
sig av andra 

I5 Eleven stärker 
en positiv upp-
fattning om sig 
själv och sitt 
sätt att lära sig 
och använda 
språk. Eleven 
jämför och an-
vänder olika 
sätt att lära sig 
både självstän-
digt och i 
grupp. 

Förmåga att 
utveckla sitt 
eget sätt att 
lära sig språk 
 
 

Eleven gör 
iakttagelser 
om hur hen lär 
sig språk och 
sina egna sätt 
att lära sig. 

Eleven identifi-
erar sina styr-
kor och ut-
vecklingsområ-
den när det 
gäller hens 
sätt att lära sig 
och använda 
språk samt 
ställer upp mål 
för sitt eget lä-
rande. 

Eleven utveck-
lar sina färdig-
heter att lära 
sig språk och 
använder 
mångsidigt sin 
omgivning som 
en resurs för 
att lära sig 
språk.  
 

Eleven ställer 
upp utma-
nande mål för 
sitt eget lä-
rande och 
främjar det ge-
mensamma lä-
randet. 

M12 handleda 
eleven att 
lägga märke 

I5 Elevens språk-
kunskap ut-
vecklas från 

Förmåga att 
utveckla ett 
abstrakt språk 

Eleven be-
handlar teman 
som berör 

Eleven förstår 
med stöd av 

Eleven förstår 
kognitivt krä-
vande språk 

Eleven känner 
till metoder 
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till hur språket 
används inom 
olika veten-
skapsområden 

ett vardagligt 
språk mot 
språket som 
används inom 
olika veten-
skapsområ-
den. 

olika veten-
skapsområden 
på ett vardag-
ligt språk. 

ett starkt kon-
textspråk som 
är rätt så kog-
nitivt krävande 
och lämpligt 
med hänsyn 
till elevens ål-
der. 

som är lämp-
ligt med hän-
syn till hens ål-
der, men be-
höver stöd 
från kontex-
ten. 

för använd-
ningen av ett 
abstrakt språk 
och använder 
dem för att 
tolka texter. 

M13 upp-
muntra eleven 
att utveckla 
förmågan att 
söka informat-
ion samt att 
planera, struk-
turera och ut-
värdera sitt ar-
bete självstän-
digt och i 
grupp 
 
 

I5 Eleven använ-
der ändamåls-
enliga sätt att 
söka informat-
ion och följer 
upphovsrätts-
liga normer. 
Eleven plane-
rar, strukture-
rar samt utvär-
derar sitt eget 
arbete själv-
ständigt och i 
grupp. 

Förmåga att 
söka informat-
ion samt för-
måga att pla-
nera, struktu-
rera och utvär-
dera sitt eget 
arbete 
 

Eleven söker 
enstaka in-
formation från 
givna källor.  
 
Eleven följer 
upphovsrätten 
och förstår be-
tydelsen av 
personlig in-
tegritet på nä-
tet.  
 
Eleven plane-
rar och utvär-
derar sitt eget 
arbete endast i 
liten grad. 

Eleven söker 
information 
från bekanta 
källor eller käl-
lor som hen 
fått, men upp-
repar inform-
ationen.  
 
Eleven utvär-
derar sitt ar-
bete. 
 

Eleven söker 
information 
från olika käl-
lor och plane-
rar, strukture-
rar och utvär-
derar sitt eget 
arbete både 
självständigt 
och i grupp.  
 
Eleven bidrar 
med sin egen 
insats i det ge-
mensamma ar-
betet.  

Eleven söker 
och kombine-
rar mångsidigt 
information 
från olika käl-
lor samt jäm-
för informat-
ionen och be-
dömer dess 
tillförlitlighet.  
 
Eleven främjar 
målmedvetet 
gemensamt ar-
bete.  
 
 

 

SUOMI SAAMENKIELISILLE 

 

Suomi (tai ruotsi) saamenkielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat saamen kieltä 

ja kirjallisuutta. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kasvamisen tukemi-

nen ja edellytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa vaadittavan kielitaidon mo-

lemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja saamenkielisessä yhteisössä. Opetussuun-

nitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää so-

veltaen. Opetussuunnitelman laadinnassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä 

perheen ja muun ympäristön tarjoaman tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 

RUOTSI SAAMENKIELISILLE (SVENSKA FÖR SAMISKTALANDE) 

 

Lärokursen svenska för samisktalande är avsedd för elever som studerar samiska och litteratur. Målet för 

undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en högklassig tvåspråkighet och ge dem förutsättningar att 

uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsätts för fortsatta studier och för att fungera som jäm-

bördiga medlemmar i den svenska och den samiska gemenskapen. Den lokala läroplanen utarbetas och den 

eftersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från lärokursen svenska och litteratur. Läroplanen 

utarbetas med hänsyn till elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfattning familjen och 

den övriga omgivningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI VIITTOMAKIELISILLE 

  

Suomi viittomakielisille -oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka opiskelevat viittomakieltä ja kirjalli-

suutta suomenkielisissä kouluissa. Opetuksen tavoitteena on oppilaan korkeatasoiseen kaksikielisyyteen kas-

vamisen tukeminen ja edellytysten luominen sille, että oppilas voi saavuttaa jatko-opinnoissa vaadittavan 

kielitaidon molemmilla kielillä sekä toimia tasavertaisena jäsenenä suomen- ja viittomakielisessä yhteisössä. 

Opetussuunnitelma laaditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään suomen kieli ja kirjallisuus ja/tai suomi 

toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää soveltaen. Tällöin myös oppilaan arviointi määräytyy sen mukaan, 
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kumman oppimäärän pohjalta suomi viittomakielisille- oppimäärä on laadittu. Opetussuunnitelman laadin-

nassa huomioidaan oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä perheen ja muun ympäristön tarjoaman 

tuen määrä oppilaan suomen kielen kehittymiselle. 

RUOTSI VIITTOMAKIELISILLE (SVENSKA FÖR TECKENSPRÅKIGA) 

 

Lärokursen svenska för teckenspråkiga är avsedd för elever som studerar teckenspråk och litteratur i 

svenska skolor. Målet för undervisningen är att stödja eleverna att utveckla en högklassig tvåspråkighet och 

ge dem förutsättningar att uppnå sådan språkkunskap i bägge språken som förutsätts för fortsatta studier 

och för att fungera som jämbördiga medlemmar i den svenska och den teckenspråkiga gemenskapen. Den 

lokala läroplanen utarbetas och den eftersträvade nivån för undervisningen fastställs utgående från läro-

kursen svenska och litteratur och/eller svenska som andraspråk och litteratur. Eleven bedöms också enligt 

den lärokurs som utgör grund för lärokursen svenska för teckenspråkiga. Läroplanen utarbetas med beak-

tande av elevernas språkliga och kulturella bakgrund samt i vilken omfattning familjen och den övriga om-

givningen stödjer utvecklingen av elevens kunskaper i svenska. 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS-OPPIMÄÄRÄ 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.  

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti185. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen 

avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 

analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kie-

len kehittymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden 

kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä 

kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoi-

sessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielen-

käyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kieli-

taitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun 

ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppi-

                                                           
185 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 
422/2012 
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laiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saa-

vat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista186. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta187.  Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen 

tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

- oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alu-

eilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäse-

nenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

- oppilaan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

opiskeluun. 

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea 

tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppi-

määräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan 

suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä 

kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista 

kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen 

tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin 

opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteelli-

sesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen 

ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä 

on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, 

oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilai-

den kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. 

Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa 

kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja erittelevään lukemiseen. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät si-
sältöalueet 

Laaja-alainen osaa-
minen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, 
eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskun-
nan vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, 
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja 

S1 L2, L4, L5 

                                                           
186 Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 
187 Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 
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T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan 
ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia il-
maisukeinoja hyödyntäen 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkin-
nassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehok-
kaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstu-
aalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella 

S2 L1, L2, L4 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryh-
mässä  

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja 
muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri 
tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä  

S3 L1, L2, L4 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien 
ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden 
hallintaa 

S3 L2, L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostu-
maan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen raken-
teita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielel-
listen valintojen merkityksiä ja seurauksia 

S4 L4 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalai-
seen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjalli-
suuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin 

S4 L2 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittele-
mään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista moni-
muotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja eri-
laisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta 

S4 L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itses-
tään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, 
ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja ta-
poja sekä oppimaan muilta 

S5 L1, L2, L7 

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tie-
donaloilla 

S5 L1, L4, L6 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman 
työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja 
ryhmässä 

S5 L1, L5, L6 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Suomi toisena kielenä vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T13 S1-S5 L1-L7 

 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–
9  
 
Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuu-

teen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista 
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ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan 

kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumen-

tointia, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja 

työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimin-

taa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden il-

maiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot 

ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman 

ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, 

tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä. 

  

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten 

tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioi-

den ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, 

kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja 

laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja oh-

jaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan 

omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoi-

maa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. 

infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa 

sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista 

persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen mer-

kityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin 

sävyyn. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustu-

taan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, te-

atteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuu-

risia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elä-

mässä ja yhteiskunnassa. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, 

kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahviste-

taan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioin-

nissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen 

tukena. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään tai-
toaan toimia 
tavoitteellisesti 
ja eettisesti 
sekä vuorovai-
kutussuhdetta 
rakentaen kou-
lun ja yhteis-
kunnan vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

S1 Oppilas kehit-
tää taitoaan 
toimia tavoit-
teellisesti ja 
eettisesti sekä 
vuorovaikutus-
suhdetta ra-
kentaen kas-
vokkaisissa 
koulun ja yh-
teiskunnan 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Vuorovaikutus- 
suhteen raken-
taminen 

Oppilas osallis-
tuu ennakoita-
viin koulun 
vuorovaikutus-
tilanteisiin ak-
tiivisesti kuun-
telemalla. 

Oppilas osallis-
tuu suullisesti 
ja rakentavalla 
tavalla koulun 
vuorovaikutus-
tilanteisiin.  

Oppilas edistää 
omalla toimin-
nallaan vuoro-
vaikutuksen 
onnistumista. 
  

Oppilas toimii 
vuorovaikutus-
tilanteissa 
aloitteellisesti 
ja sovittaa pu-
hettaan tilan-
teen mukaan. 

T2 ohjata oppi-
lasta syventä-
mään muodol-
listen puheti-
lanteiden, ope-
tuspuheen ja 
median puhut-
tujen tekstien 
ymmärtämis-
taitoja 

S1 Oppilas syven-
tää muodollis-
ten puhetilan-
teiden, opetus-
puheen ja me-
dian puhuttu-
jen tekstien 
ymmärtämis-
taitoja. 

Ymmärtämis-
taidot vuoro-
vaikutustilan-
teissa  

Oppilas ym-
märtää selke-
ästi havainnol-
listettuja pu-
huttuja arkikie-
lisiä tekstejä. 

Oppilas ym-
märtää puhut-
tuja arkikielisiä 
tekstejä ja sel-
vittää niiden 
merkityksiä yh-
dessä muiden 
kanssa.  

Oppilas ym-
märtää pää-
kohdat opetus-
puheesta ja 
tuttuja aiheita 
käsittelevistä 
median puhu-
tuista teks-
teistä.   

Oppilas erottaa 
olennaiset 
asiat opetus-
puheesta ja 
median puhu-
tuista teks-
teistä sekä ar-
vioi kuule-
maansa.  
 
Oppilas pystyy 
vastaanotta-
maan tietoa 
muodollisissa 
puhetilan-
teissa.  

T3 kannustaa 
oppilasta ke-
hittämään 
esiintymistai-
tojaan ja taito-
aan ilmaista it-
seään erilai-
sissa tilanteissa 
tavoitteellisesti 
ja erilaisia il-
maisukeinoja 
hyödyntäen 

S1 Oppilas kehit-
tää esiintymis-
taitojaan ja tai-
toaan ilmaista 
itseään erilai-
sissa tilanteissa 
tavoitteellisesti 
ja erilaisia il-
maisukeinoja 
hyödyntäen. 

Esiintymistai-
dot 

Oppilas ilmai-
see itseään eri-
laisissa arki-
sissa tilanteissa 
tai kertoo jos-
takin omakoh-
taisesta ai-
heesta kielitai-
tonsa mahdol-
listamalla ta-
valla.  
 
Oppilas täy-
dentää kielitai-
tonsa rajoit-
teita muilla il-
maisun kei-
noilla. 

Oppilas valmis-
telee ja pitää 
puheenvuoron 
tai puhe-esi-
tyksen itsel-
leen läheisestä 
aiheesta.  
 
Oppilas ilmai-
see itseään 
ymmärrettä-
västi. 

Oppilas valmis-
telee ja pitää 
selkeän esityk-
sen aiheesta, 
joka vaatii tie-
donhankintaa. 
 
Oppilas ilmai-
see itseään ti-
lanteeseen so-
pivalla tavalla. 

Oppilas valmis-
telee ja pitää 
koherentin, si-
sällöltään mo-
nipuolisen ja 
havainnolli-
sen esityksen.  
 
Oppilas ilmai-
see itseään ta-
voitteellisesti 
ja tarkoituk-
senmukaisesti. 

Tekstien tulkitseminen  

T4 ohjata oppi-
lasta hyödyntä-
mään tekstila-
jitietoutta 
tekstien tulkin-
nassa, laajen-
tamaan sana- 
ja käsitevaran-
toaan, käyttä-
mään tehok-
kaasti lukustra-
tegioita ja 
päättelemään 
tekstin merki-
tyksiä tekstu-
aalisten, sanas-
tollisten ja kie-

S2 Oppilas hyö-
dyntää teksti-
lajitietoutta 
puhuttujen, 
kirjoitettujen ja 
monimediais-
ten tekstien 
tulkinnassa, 
laajentaa sana- 
ja käsitevaran-
toaan, käyttää 
tehokkaasti lu-
kemisen ja ym-
märtämisen 
strategioita ja 
päättelee teks-
tin merkityksiä 
tekstuaalisten, 
sanastollisten 

Tekstilajitaidot 
puhuttujen, 
kirjoitettujen ja 
monimediais-
ten tekstien 
tulkinnassa 

Oppilas ym-
märtää, miksi 
tekstit eroavat 
toisistaan.  
 
Oppilas tunnis-
taa joitakin 
piirteitä tavalli-
simmista teks-
tilajeista.  
 
Oppilas ym-
märtää tekstin 
sisältöä puut-
teellisesti. 

Oppilas tunnis-
taa tavallisim-
pia tekstilajeja.  
 
Oppilas ym-
märtää tuttuja 
aihepiirejä kä-
sitteleviä teks-
tejä ja hahmot-
taa tekstin ko-
konaisuuden.  
 
Oppilas selvit-
tää avainsanat 
ymmärtääk-
seen tekstin 
pääajatuksen.  
 

Oppilas tunnis-
taa eri tekstila-
jien rakennetta 
ja kielellisiä 
piirteitä.  
 
Oppilas laajen-
taa aktiivisesti 
sana- ja käsite-
varantoaan lu-
kemalla erilai-
sia tekstejä.  
 
Oppilas käyt-
tää tarkoituk-
senmukaisia 
strategioita 
tekstien tulkin-
nassa. 

Oppilas eritte-
lee eri tekstila-
jien rakennetta 
ja kielellisiä 
piirteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sia käsitteitä 
käyttäen.  
 
Oppilas kehit-
tää sana- ja kä-
sitevarantoaan 
siten, että se 
riittää itsenäi-
seen tekstien 
tulkintaan ja 
arviointiin. 
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liopillisten vih-
jeiden perus-
teella 

ja kieliopillis-
ten vihjeiden 
perusteella. 

Oppilas hyö-
dyntää tekstejä 
sana- ja käsite-
varantonsa laa-
jentamisessa.  

T5 ohjata oppi-
lasta kriittiseen 
tekstien tulkin-
taan itsenäi-
sesti ja ryh-
mässä 
  

S2 Oppilas har-
jaantuu puhut-
tujen, kirjoitet-
tujen ja moni-
mediaisten 
tekstien kriitti-
seen tulkintaan 
itsenäisesti ja 
ryhmässä. 

Puhuttujen, 
kirjoitettujen ja 
monimediais-
ten tekstien 
tulkinta 

Oppilas lukee 
ja ymmärtää 
yksinkertaisia, 
kieleltään 
konkreettisia 
tekstejä tu-
tuissa tilan-
teissa.  
 
Oppilas esittää 
niistä kysymyk-
siä ja mielipi-
teitä yhdessä 
muiden kanssa 
ja itsenäisesti. 

Oppilas lukee 
ja ymmärtää 
ikäkauden mu-
kaisia, myös 
abstrakteja 
tekstejä.  
 
Oppilas tekee 
teksteistä pää-
telmiä ja esit-
tää niiden si-
sällöstä perus-
teltuja mielipi-
teitä.   
 
 

Oppilas käyt-
tää tekstien 
tulkinnan taito-
aan oppimisen 
resurssina.  
 
Oppilas arvioi 
tekstejä ja te-
kee tekstistä 
päätelmiä ja 
kriittisiä kysy-
myksiä.  
 
Oppilas ym-
märtää, että 
muut tekstit 
vaikuttavat 
tekstin tulkin-
taan. 

Oppilas arvioi 
tekstien vaiku-
tuskeinoja.  
 
Oppilas havain-
noi tekstien 
sellaisia merki-
tyksiä, joita ei 
sanota suo-
raan, kuten 
tekstin ajatus-
kulkua, asen-
teita ja näkö-
kulmia.  
 
Oppilas tulkit-
see, miten 
muut tekstit 
vaikuttavat 
tekstin merki-
tyksiin.  

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan taitoa 
suunnitella, 
tuottaa ja 
muokata teks-
tejä itsenäi-
sesti ja ryh-
mässä sekä 
hyödyntämään 
eri tekstilajeja 
omien tekstien 
malleina ja läh-
teinä 

S3 Oppilas suun-
nittelee, tuot-
taa ja muokkaa 
tekstejä. Hän 
käyttää kerto-
via, kuvaavia ja 
kantaaottavia 
tekstejä omien 
tekstien mal-
leina ja läh-
teinä. 

Tekstilajitaidot 
tekstien tuot-
tamisessa 

Oppilas tuot-
taa rakenteel-
taan, kieleltään 
ja sisällöltään 
yksinkertaisia 
ja konkreettisia 
tekstejä itsel-
leen tutuista 
aiheista. 

Oppilas suun-
nittelee ja 
tuottaa teks-
tejä eri aihepii-
reistä mallien 
avulla itsenäi-
sesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas ottaa 
vastaan pa-
lautetta teks-
teistään.  
 
Oppilas tuot-
taa tekstilajil-
taan tunnistet-
tavia tekstejä, 
mutta tekstila-
jipiirteiden 
hyödyntämi-
nen on rajal-
lista. 

Oppilas suun-
nittelee, tuot-
taa ja muokkaa 
tekstejä, joissa 
käytetään 
eri tekstilajien 
piirteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sesti. 

Oppilas tuot-
taa itsenäisesti 
tekstejä, joissa 
käytetään eri 
tekstilajien 
piirteitä moni-
puolisesti.  
 
Oppilas käyt-
tää myös 
muita tekstejä 
omien tekstien 
lähteinä. 

T7 auttaa oppi-
lasta vakiinnut-
tamaan kirjoi-
tetun yleiskie-
len normien ja 
eri tekstila-
jeissa tarvitta-
van sanaston 
ja kieliopillis-
ten rakentei-
den hallintaa 

S3 Oppilas nou-
dattaa kirjoit-
tamissaan 
teksteissä 
yleiskielen nor-
meja ja hyö-
dyntää teksti-
lajille tyypillistä 
sanastoa ja kie-
liopillisia ra-
kenteita. Hän 
sujuvoittaa ja 
vahvistaa teks-
tien tuottami-
sen taitoaan 
käsin ja tieto- 

Kirjoitetun kie-
len hallinta 

Oppilas kirjoit-
taa tekstejä tu-
tuista aihepii-
reistä. Teksti 
voi olla epä-
koherenttia, 
verrattain han-
kalasti luetta-
vaa ja sanastol-
taan hyvin ra-
jallista.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa käsin 
ja tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

Oppilas kirjoit-
taa ymmärret-
täviä tekstejä 
kieliopillisista 
puutteista 
huolimatta. Sa-
nasto voi olla 
vielä suppeaa. 
Kirjoitetun kie-
len normien 
noudattami-
nen on horju-
vaa. 

Oppilas kirjoit-
taa koherent-
teja tekstejä ja 
käyttää niissä 
tarkoituksen-
mukaista sa-
nastoa ja ra-
kenteita. Kirjoi-
tetun kielen 
normien nou-
dattaminen on 
melko vakiintu-
nutta.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa suju-
vasti käsin ja 

Oppilas kirjoit-
taa sisällölli-
sesti ja kielelli-
sesti monipuo-
lisia tekstejä. 
Kirjoitetun kie-
len normien 
noudattami-
nen on vakiin-
tunutta. 
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ja viestintätek-
nologiaa hyö-
dyntäen. 

tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppi-
lasta syventä-
mään kielitie-
toisuuttaan ja 
kiinnostumaan 
kielen ilmiöistä 
sekä auttaa op-
pilasta tunnis-
tamaan kielen 
rakenteita, eri 
rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja ym-
märtämään 
kielellisten va-
lintojen merki-
tyksiä ja seu-
rauksia 

S4 Oppilas kiin-
nostuu kielen 
ilmiöistä. Hän 
tunnistaa kie-
len rakenteita 
ja hyödyntää 
muodollista ja 
epämuodol-
lista kieltä kie-
lenkäytön re-
surssina sekä 
kielen tyylipiir-
teitä ja sävyjä. 
Oppilas ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen merkityksiä 
ja seurauksia. 

Kielitietoisuu-
den kehittymi-
nen  

Oppilas tunnis-
taa, että kie-
lenkäyttö vaih-
telee eri tilan-
teissa. 
  
Oppilas tunnis-
taa kirjoitetun 
ja puhutun kie-
len eroja.  
 
Oppilas hah-
mottaa lau-
serajat ja tun-
nistaa verbin 
lauseen kes-
kuksena. 

Oppilas pohtii 
tekstien kielel-
lisiä ja tekstu-
aalisia piirteitä 
sekä niiden 
merkityksiä yh-
dessä muiden 
kanssa.  
 
Oppilas tunnis-
taa muodolli-
sen ja epämuo-
dollisen kielen-
käytön ja eri 
tyylien välisiä 
eroja.  
 
Oppilas osaa 
jakaa lauseen 
rakenne-
osiinsa. 
 
 

Oppilas havain-
noi ja erittelee 
tekstien kielel-
lisiä ja tekstu-
aalisia piirteitä 
sekä niiden 
merkityksiä 
tarkoituksen-
mukaisten kä-
sitteiden 
avulla.  
 
Oppilas ym-
märtää muo-
dollisen ja epä-
muodollisen 
kielenkäytön ja 
eri tyylien vai-
kutuksia.  
 
Oppilas ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen merkityksiä 
ja seurauksia. 

Oppilas tekee 
päätelmiä teks-
tien kielellisistä 
ja tekstuaali-
sista piirteistä.  
 
Oppilas hyö-
dyntää kielen-
käytössään 
muodollista ja 
epämuodol-
lista kieltä.  
 
Oppilas ym-
märtää kielel-
listen valinto-
jen vaikutuk-
sen merkitys-
ten rakentumi-
seen tekstissä. 

T9 innostaa 
oppilasta tu-
tustumaan kir-
jallisuuden la-
jeihin, suoma-
laiseen kirjalli-
suuteen, sen 
historiaan ja 
yhteyksiin 
maailmankir-
jallisuuteen 
sekä ohjata 
tunnistamaan 
tekstin suh-
teita toisiin 
teksteihin 

S4 Oppilas lukee 
ja tulkitsee 
suomenkielistä 
kirjallisuutta, 
erityisesti suo-
malaista nyky-
kirjallisuutta. 
Hän tutustuu 
suomalaisen 
kirjallisuuden 
päävaiheisiin ja 
niiden yhteyk-
siin maailman-
kirjallisuuteen 
sekä ymmärtää 
kirjallisuuden 
lajin ja muiden 
tekstien vaiku-
tuksen teok-
seen. 

Kirjallisuuden 
ja sen vaihei-
den tuntemus  

Oppilas lukee 
lyhyitä, help-
potajuisia suo-
menkielisiä 
kaunokirjallisia 
tekstejä.  
 
Oppilas erottaa 
fiktiivisen teks-
tin muista 
teksteistä.  
 
Oppilas hah-
mottaa, että 
eri aikoina on 
kirjoitettu eri-
laisia tekstejä.  
 
Oppilas tunnis-
taa mallien 
avulla tekstien 
välisiä yhteyk-
siä.  

Oppilas lukee 
suomenkielisiä 
kaunokirjallisia 
tekstejä ja kes-
kustelee luku-
kokemukses-
taan muiden 
kanssa.  
 
Oppilas on tu-
tustunut joi-
hinkin suoma-
laisen kirjalli-
suuden päävai-
heita edusta-
viin teksteihin.  
 
Oppilas tuntee 
joitakin kirjalli-
suuden lajeja 
ja kuvailee vä-
hintään yhtä 
niistä.  
 
Oppilas tunnis-
taa, mihin lajiin 
teksti kuuluu.  

Oppilas lukee 
suomenkielisiä 
kirjoja ja eritte-
lee lukukoke-
mustaan.  
 
Oppilas osaa 
nimetä suoma-
laisen kirjalli-
suuden päävai-
heita. 
 
Oppilas osaa 
eritellä kirjalli-
suuden lajien 
piirteitä luke-
mastaan teks-
tistä. 

Oppilas lukee 
monipuolisesti 
suomenkielistä 
kirjallisuutta ja 
analysoi luke-
maansa kes-
kustelemalla ja 
kirjoittamalla.  
 
Oppilas tuntee 
suomalaisen 
kirjallisuuden 
päävaiheita ja 
niiden yhtey-
den eurooppa-
laisiin virtauk-
siin.  

T10 auttaa op-
pilasta avarta-
maan kulttuu-
rinäkemystään, 
erittelemään 
koulun ja yh-
teiskunnan 
monikielisyyttä 
ja kulttuurista 
monimuotoi-
suutta sekä 
tunnistamaan 

S4 Oppilas ym-
märtää kielelli-
sesti ja kulttuu-
risesti moni-
muotoisen 
koulun ja yh-
teiskunnan 
merkityksen. 
Hän tunnistaa 
kulttuurisia 
eroja ja saman-
kaltaisuuksia ja 

Kulttuurisen 
tietoisuuden 
kehittyminen 

Oppilas tietää, 
että jokainen 
yhteiskunta on 
monikielinen ja 
kulttuurisesti 
monimuotoi-
nen.  
 
Oppilas tunnis-
taa ja osaa ku-
vata kulttuuri-
sia kytköksiä 

Oppilas tunnis-
taa yksilön ja 
lähiympäristön 
monikielisyyttä 
ja kulttuurista 
monimuotoi-
suutta.  
 
Oppilas moni-
puolistaa kult-
tuurisia koke-
muksiaan ja 

Oppilas eritte-
lee yhteiskun-
nan monikieli-
syyttä ja kult-
tuurista moni-
muotoisuutta.  
 
Oppilas osaa 
eritellä kult-
tuurisia koke-
muksiaan. 
 

Oppilas esittää 
näkemyksiä 
kielellisen ja 
kulttuurisen 
monimuotoi-
suuden merki-
tyksestä itsel-
leen ja yhteis-
kunnalle. 
 
Oppilas osallis-
tuu aktiivisesti 
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kult- tuurien 
samanlaisuuk-
sia ja erilaisten 
ilmiöiden kult-
tuurisidonnai-
suutta  

erilaisten ilmi-
öiden kulttuu-
risidonnai-
suutta. 

omassa elä-
mässään. 

osaa kertoa 
niistä. 

Oppilas tekee 
havaintoja 
siitä, että kult-
tuuri, yksilöi-
den toiminta ja 
erilaisten ryh-
mien muodos-
tuminen vai-
kuttavat toi-
siinsa. 

yhteisten kult-
tuuristen koke-
musten luomi-
seen. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 ohjata op-
pilasta vakiin-
nuttamaan 
myönteistä kä-
sitystä itses-
tään viestijänä, 
lukijana, teks-
tien tuottajana 
sekä kielenop-
pijana, näke-
mään ja ver-
taamaan erilai-
sia oppimistyy-
lejä ja tapoja 
sekä oppimaan 
muilta 

S5 Oppilas vahvis-
taa myönteistä 
käsitystä itses-
tään kielenop-
pijana ja kielen 
käyttäjänä. 
Hän vertailee 
ja hyödyntää 
erilaisia oppi-
misen tapoja 
itsenäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 

Oman kie-
lenoppimisen 
kehittäminen 

Oppilas tekee 
havaintoja kie-
lenoppimises-
taan ja omista 
oppimisen ta-
voistaan. 

Oppilas tunnis-
taa vahvuuksi-
aan ja kehittä-
miskohteitaan 
kielenoppijana 
ja kielen käyt-
täjänä sekä 
asettaa itsel-
leen oppimis-
tavoitteita. 

Oppilas kehit-
tää kielenoppi-
mistaitojaan ja 
hyödyntää mo-
nipuolisesti 
ympäristöään 
kielenoppimi-
sen resurssina. 

Oppilas asettaa 
itselleen haas-
teellisia oppi-
mistavoitteita 
ja edistää yh-
teistä oppi-
mista. 

T12 ohjata op-
pilasta havain-
noimaan, mi-
ten kieltä käy-
tetään eri tie-
donaloilla 

S5 Oppilaan kieli-
taito kehittyy 
arkikielestä 
kohti tie-
donalojen 
kieltä. 

Abstraktin kie-
len rakentumi-
nen 

Oppilas käsit-
telee eri tie-
donalojen ai-
heita arkikie-
lellä. 

Oppilas ym-
märtää ikä-
tasolleen suun-
nattua kognitii-
visesti melko 
vaativaa kieltä 
vahvan kon-
tekstin tuen 
avulla. 

Oppilas ym-
märtää ikä-
tasolleen suun-
nattua kognitii-
visesti vaativaa 
kieltä, mutta 
tarvitsee kon-
tekstin tukea. 

Oppilas tuntee 
abstraktin kie-
len keinoja ja 
käyttää niitä 
tekstien tulkin-
nassa. 

T13 kannustaa 
oppilasta ke-
hittämään tie-
donhankinta-
taitoja sekä 
oman työsken-
telyn suunnit-
telua, jäsentä-
mistä ja arvi-
ointia itsenäi-
sesti ja ryh-
mässä 

S5 Oppilas käyt-
tää tarkoituk-
senmukaisia 
tiedonhankin-
takeinoja teki-
jänoikeuksia 
noudattaen. 
Hän suunnitte-
lee, jäsentää ja 
arvioi omaa 
työskentelyään 
itsenäisesti ja 
ryhmässä. 

Tiedonhan-
kinta sekä 
oman työsken-
telyn suunnit-
telu, jäsentä-
minen ja arvi-
oiminen 

Oppilas etsii 
yksittäisiä tie-
toja annetuista 
lähteistä.  
 
Oppilas nou-
dattaa tekijän-
oikeuksia ja 
tietää, mitä yk-
sityisyyden 
suojalla tarkoi-
tetaan.  
 
Oppilas suun-
nittelee ja ar-
vioi työskente-
lyään vain vä-
hän.  

Oppilas etsii 
tietoa tutuista 
tai annetuista 
lähteistä, 
mutta käsitte-
lee tietoa tois-
taen.  
 
Oppilas arvioi 
omaa työsken-
telyään.  

Oppilas etsii 
tietoa eri läh-
teistä sekä 
suunnittelee, 
jäsentää ja ar-
vioi työskente-
lyään itsenäi-
sesti ja ryh-
mässä.  
 
Oppilas tuo 
oman panok-
sensa yhtei-
seen työsken-
telyyn. 

Oppilas etsii ja 
yhdistelee mo-
nipuolisesti eri 
tietolähteiden 
tietoa vertail-
len ja tiedon 
luotettavuutta 
arvioiden.  
 
Oppilas edistää 
tavoitteellisesti 
yhteistä työs-
kentelyä. 

 

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI JA FINSKA  

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-
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teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppi-

laat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri 

kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopi-

via tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien moniker-

roksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus 

tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Ope-

tus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohke-

asti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET  

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä on toi-

nen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-

oppimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-oppi-

määrät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eripi-

tuisia kielten oppimääriä. 

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: ruotsin ja suomen 

pitkä eli A-oppimäärä, ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-oppimäärä äidinkielenomainen ruotsi ja suomi. 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja saa-

men pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan 

lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräku-

vausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden poh-

jalta. Englantiin on laadittu vain A-oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- tai 

B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty ke-

hittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjär-

jestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetus-

suunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, FINSKA) 

 
Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 

vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 

ja luovuudelle. 

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään 

kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä roh-

kaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia 

ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 
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oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnosta-

via valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyt-

tämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon 

ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mah-

dollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 

antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiin-

nostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille 

sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huo-

miota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ  

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuu-

den ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös 

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

tuskielellä.  

 

Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien ope-

tukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun ruotsin kielellä eri oppiaineissa. 

 
Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liit-
tyviä ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvä-
listä toimintakykyään  

S1 L1, L2 

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä toimin-
taympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa 

S1 L2, L5 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 L1, L3, L7 
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T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-
aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä sy-
ventämään taitoaan käyttää ruotsinkielisiä viestinnän keinoja, vakiin-
tuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 L4 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 L2, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin raken-
teisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L4, L3, L5 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsi, A-oppimäärä vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet.  
 

S3 
Opetellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselle tärkeistä asioista. Oppilasta kannuste-
taan etsimään itselleen tärkeitä toimintaympäristöjä ja tutustumaan niihin vielä tarkemmin. 
 
Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäris-
töissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsi, A-oppimäärä vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet.   
 
S3 
Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäris-
töissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsi, A-oppimäärä vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet.   
 
S3 
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Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäris-
töissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toi-

mintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla. Käytetään 

sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiske-

lussa. Perehdytään yksilön kielellisiin oikeuksiin. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-

puolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 

kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 

opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten ker-

tovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaiku-

tustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.  

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 

avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden 

avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käyte-

tään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-
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pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuo-

siluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarvi-

ointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen A-

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellyt ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvi-

oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 

muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukai-

sesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Ar-

vosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen A-oppimäärän op-

pimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman 

osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarvi-

ointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää op-
pilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen 
asemaan liitty-
viä ilmiöitä 
sekä antaa op-
pilaalle val-
miuksia kehit-
tää kulttuu-
rien välistä 
toimintakykyä 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
ruotsin kansal-
liskielen ase-
maan liittyviä 
ilmiöitä. 

Hän oppii tun-
temaan Poh-
joismaiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Oppilas 
oppii kehittä-
mään kulttuu-
rien välistä toi-
mintakykyään. 

Kansalliskielten 
asemaan ja 
pohjoismaiseen 
kieli- ja kulttuu-
riympäristöön 
liittyvien kysy-
mysten huo-
maaminen ja 
kulttuurien väli-
nen toiminta-
kyky 

Oppilas osaa 
nimetä Poh-
joismaat ja joi-
takin pohjois-
maisia kieliä. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
ruotsin kielen 
asemasta kan-
salliskielenä 
Suomessa. 

 

Oppilas osaa 
kertoa jotakin 
Pohjoismaiden 
kulttuureista ja 
elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa ni-
metä Pohjois-
maat ja niiden 
viralliset kielet. 

 
Oppilas osaa 
kertoa keskeisiä 
asioita ruotsin 
kielen ase-
masta kansallis-
kielenä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla Poh-
joismaiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
      
Oppilas osaa ni-
metä vuorovai-
kutukseen liit-
tyviä kulttuuri-
sia piirteitä. 

Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielestä käyttö-
kielenä Suo-
messa ja Poh-
joismaissa.  

 
Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielen ase-
masta kansal-
liskielenä ja 
joistakin siihen 
liittyvistä ilmi-
öistä.  
 

Oppilas osaa 
vertailla Poh-
joismaiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 

Oppilas osaa 
kuvailla ruotsin 
kieltä käyttö-
kielenä Suo-
messa ja Poh-
joismaissa.  

 

Oppilas osaa 
pohtia ruotsin 
kielen asemaa 
kansalliskie-
lenä ja siihen 
liittyviä ilmi-
öitä.  

 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia Pohjois-
maiden kult-
tuureja ja elä-
mänmuotoja. 
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Oppilas osaa 
kertoa kulttuu-
risista piirteistä 
vuorovaikutuk-
sessa. 
 

Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kult-
tuurisia piir-
teitä vuoro-
vaikutuksessa. 

T2 kannustaa 
oppilasta löy-
tämään kiin-
nostavia ruot-
sinkielisiä toi-
mintaympäris-
töjä ja sisäl-
töjä, jotka laa-
jentavat oppi-
laan maail-
mankuvaa 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
ruotsinkielisiä 
aineistoja ja 
toimintaympä-
ristöjä, jotka 
laajentavat 
maailmanku-
vaa. 

Maailmankan-
salaisen taito-
jen kehittymi-
nen ruotsin tai-
toa hyödyntä-
mällä 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä joistakin 
aineistoista ja 
toimintaympä-
ristöistä, joissa 
voi käyttää 
ruotsin kieltä. 

Oppilas osaa ni-
metä ruotsin-
kielisiä aineis-
toja ja toimin-
taympäristöjä, 
jotka edistävät 
hänen oppimis-
taan. 

Oppilas osaa 
vertailla ruot-
sinkielisiä ai-
neistoja ja toi-
mintaympäris-
töjä, jotka edis-
tävät hänen 
oppimistaan. 

 
 

Oppilas osaa 
pohtia, miten 
hän voi hyö-
dyntää ruotsin-
kielisiä aineis-
toja ja toimin-
taympäristöjä 
omaa oppimis-
taan edistääk-
seen. 

T3 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia säännön-
mukaisuuksia 
ruotsin kie-
lessä on ja mi-
ten samoja 
asioita ilmais-
taan muissa 
kielissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-
sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 
 
 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
ruotsin kielen 
säännönmukai-
suuksia ja ver-
tailemaan 
ruotsin kieltä 
muihin kieliin. 
Hän oppii käyt-
tämään ruotsin 
kielen kielitie-
don käsitteitä 
oppimisensa 
tukena. 
 

 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
ruotsin kielen 
säännönmukai-
suuksista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
ruotsin kielen 
säännönmukai-
suuksista. 

 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
ruotsin kielen 
kielitiedon kä-
sitteistä ja käyt-
tää niitä kieli-
taitonsa kehit-
tämiseen. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä ruot-
sin kielen sään-
nönmukaisuuk-
sista. 
 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossa-
kin muussa kie-
lessä. 
 

Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä ruot-
sin kielen sään-
nönmukai-
suuksista ja so-
veltaa niitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossa-
kin muussa kie-
lessä. 
 

Oppilas tuntee 
ja osaa käyttää 
ruotsin kielen 
kielitiedon kä-
sitteitä kielitai-
tonsa kehittä-
miseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia kieliä ja 
arvioimaan 
oppimistaan 
itsenäisesti ja 
yhteistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaiku-
tukseen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välitty-
minen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelul-
leen ja oppii 
reflektoimaan 
oppimisproses-
siaan itsenäi-
sesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa. Hän 
oppii käyttä-
mään erilaisia 
tapoja oppia 
kieliä ja löytää 
niistä itselleen 
tehokkaimmat. 
Oppilas oppii 
tapoja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti.  

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja vuo-
rovaikutuksessa 
toimimisen ta-
pojen hahmot-
taminen 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
tapoja oppia 
ruotsin kieltä.  
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä itselle sopi-
via tapoja oppia 
ruotsin kieltä.  

 

Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia ruotsin 
kieltä. 
   

Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  
 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia ruotsin 
kieltä. 

 

Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa. 
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T5 tukea oppi-
laan itsenäi-
syyttä ja taitoa 
soveltaa luo-
vasti kielitaito-
aan sekä ke-
hittää jatku-
van kielten-
opiskelun val-
miuksia 

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan it-
senäisesti 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii hyödyn-
tämään ympä-
ristönsä kielel-
lisiä virikkeitä. 
Oppilaalle ke-
hittyy luotta-
mus itseensä 
kielen oppi-
jana. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien ke-
hittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
ruotsin kielen 
taitoaan.  

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää ruotsin 
kielen taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 
 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia kehit-
tää ruotsin kie-
len taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 
 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia kehittää 
ruotsin kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso 
A2.2 

Taitotaso B1.1 

T6 rohkaista 
oppilasta har-
joittelemaan 
monenlaisia 
jokapäiväisiä 
viestintätilan-
teita sekä toi-
mimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan 
aloitteellisesti 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 
rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai tie-
toja tutuissa ja 
jokapäiväisissä 
tilanteissa sekä 
toisinaan ylläpi-
tämään viestin-
tätilannetta. 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti 
monenlaisista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista. 
 
Oppilas pystyy 
enenevässä 
määrin ole-
maan aloitteel-
linen viestintä-
tilanteessa. 

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivat-
tomasti mo-
nenlaisissa jo-
kapäiväisissä 
viestintätilan-
teissa. 

T7 ohjata op-
pilasta ole-
maan aktiivi-
nen viestintä-
tilanteessa 
sekä syventä-
mään taitoaan 
käyttää koh-
dekielisiä vies-
tinnän kei-
noja, vakiintu-
neita fraaseja, 
kierto- ja täy-
teilmauksia ja 
muuta kom-
pensaatiota 

S3 Oppilas oppii 
olemaan aktii-
vinen viestintä-
tilanteissa. Hän 
oppii käyttä-
mään viestin-
tästrategioita. 

Viestintästrate-
gioiden käyttö 

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin. 
 
Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja.  

 

Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista.   

Oppilas osallis-
tuu enenevässä 
määrin viestin-
tään turvau-
tuen harvem-
min ei-kielelli-
siin ilmaisuihin. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä melko 
usein ja osaa 
jonkin verran 
soveltaa vies-
tintäkumppanin 
ilmaisuja 
omassa viestin-
nässään. 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään 
käyttäen tarvit-
taessa vaki-
osanontoja 
pyytäessään 
tarkennusta 
avainsanoista. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä silloin 
tällöin ja käyt-
tää esim. lähi-
käsitettä tai 
yleisempää kä-
sitettä, kun ei 
tiedä täsmäl-
listä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki).  

Oppilas pystyy 
jossain määrin 
olemaan aloit-
teellinen vies-
tinnässä eri 
vaiheissa ja 
osaa varmis-
taa, onko vies-
tintäkumppani 
ymmärtänyt 
viestin. 
 
Oppilas osaa 
kiertää tai kor-
vata tuntemat-
toman sanan 
tai muotoilla 
viestinsä uu-
delleen. 

 

Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan tunte-
mattomien il-
mauksien mer-
kityksistä.  

T8 ohjata op-
pilasta kiinnit-
tämään huo-
miota kulttuu-
risesti sopi-
vaan kielen-
käyttöön vies-

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
kulttuurisesti 
sopivaa kieltä 
viestintätilan-
teissa. 

Viestinnän kult-
tuurinen sopi-
vuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 

Oppilas selviy-
tyy lyhyistä so-
siaalisista tilan-
teista ja osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaita 
tervehdyksiä ja 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, 
kuten tiedon-
vaihtoon sekä 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt. 
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tinnässä, jo-
hon liittyy 
mielipiteiden 
ja asenteiden 
esiin tuomista 

rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa.  

puhuttelumuo-
toja sekä esit-
tää kohteliaasti 
esimerkiksi 
pyyntöjä, kut-
suja, ehdotuk-
sia ja anteeksi-
pyyntöjä ja vas-
tata sellaisiin. 

mielipiteiden 
ja asenteiden 
asianmukai-
seen ilmaise-
miseen. 
 
Oppilas pystyy 
keskustele-
maan kohteli-
aasti käyttäen 
tavanomaisia 
ilmauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomi-
oon joitakin 
tärkeimpiä 
kulttuurisiin 
käytänteisiin 
liittyviä näkö-
kohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso 
A2.2 

Taitotaso B1.1  

T9 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuuksia 
tulkita erilaisia 
tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, 
joista hanki-
taan tietoa, ja 
ohjata oppi-
lasta käyttä-
mään tulkin-
nassa päätte-
lytaitoa ja kes-
keisen sisällön 
ymmärtämistä 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä. Hän 
oppii tekstien 
ymmärtämis-
strategioita.  

Tekstien tulkin-
tataidot 

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 

 

Oppilas tunnis-
taa tekstistä 
yksittäisiä tie-
toja. 

 

Oppilas ymmär-
tää helppoja, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja 
sekä selkeää 
puhetta sisältä-
viä tekstejä.  
 
Oppilas ymmär-
tää lyhyiden, 
yksinkertaisten, 
itseään kiinnos-
tavien viestien 
ydinsisällön ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua 
sanastoa sisäl-
tävästä, enna-
koitavasta teks-
tistä. 
 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päätte-
lyyn asiayhtey-
den tukemana.  
 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 
hyvin summit-
taisesti selvä-
piirteisen asia-
puheen pää-
kohtia, tunnis-
taa usein ym-
pärillään käytä-
vän keskuste-
lun aiheen ja 
ymmärtää pää-
asiat tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä yleiskieli-
sestä tekstistä 
tai hitaasta pu-
heesta. 
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sa-
nojen merki-
tyksiä asiayh-
teydestä. 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja joitakin 
yksityiskohtia 
selkeästä ja lä-
hes normaali-
tempoisesta 
yleiskielisestä 
puheesta tai 
yleistajuisesta 
kirjoitetusta 
tekstistä.  
 
Oppilas ym-
märtää yhtei-
seen kokemuk-
seen tai yleis-
tietoon perus-
tuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
tärkeitä yksi-
tyiskohtia 
myös valmis-
tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1  Taitotaso A1.3 Taitotaso 
A2.1 

Taitotaso A2.2 

T10 tarjota 
oppilaalle 
mahdollisuuk-
sia tuottaa pu-
hetta ja kirjoi-
tusta aihepii-
rejä laajen-
taen ja kiinnit-
täen huomiota 
myös keskei-
siin rakentei-
siin ja ääntä-
misen perus-
sääntöihin 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
ruotsin kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita.  Hän op-
pii ääntämään 
ymmärrettä-
västi. 

Tekstien tuotta-
mistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 
opeteltuja va-
kioilmaisuja.  

 

Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia ymmärret-
tävästi ja osaa 
kirjoittaa joita-

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan arki-
sista ja itselleen 
tärkeistä asi-
oista käyttäen 
suppeaa ilmai-
suvarastoa ja 
kirjoittamaan 
yksinkertaisia 

Oppilas pystyy 
kertomaan jo-
kapäiväisistä 
ja konkreetti-
sista sekä it-
selleen tär-
keistä asioista 
käyttäen yk-
sinkertaisia 
lauseita ja 
konkreettista 
sanastoa. 
 
Oppilas osaa 
helposti enna-
koitavan pe-
russanaston ja 

Oppilas osaa 
kuvata luette-
lomaisesti (ikä-
kaudelleen tyy-
pillisiä) joka-
päiväiseen elä-
mään liittyviä 
asioita käyt-
täen tavallista 
sanastoa ja joi-
takin idiomaat-
tisia ilmauksia 
sekä perusta-
son rakenteita 
ja joskus hiu-
kan vaativam-
piakin.  
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kin erillisiä sa-
noja ja sanon-
toja. 

viestejä ja ään-
tää harjoitellut 
ilmaisut ym-
märrettävästi. 

monia keskei-
simpiä raken-
teita.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämi-
sen perus-
sääntöjä 
muissakin 
kuin harjoitel-
luissa ilmauk-
sissa. 

 

Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 

SUOMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ (FINSKA, A-LÄROKURS) 

 

Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet 

för undervisningen är att stödja eleverna att fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3–6, utveckla 

deras språkliga medvetenhet och slutledningsförmåga och samtidigt främja deras färdigheter för språkstu-

dier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att man diskuterar om värdebundna företeelser 

som är förknippade med olika språkgrupper och även ger utrymme för bearbetning av känslor.  

 

Många elever använder i allt högre grad finska på sin fritid. Den kunskap som eleverna inhämtar genom det 

informella lärandet ska beaktas när undervisningen planeras och innehållet väljs. 

 

Undervisningen i finska kan integreras i undervisningen i olika läroämnen och de mångvetenskapliga lärom-

rådena och tvärtom. Eleverna ska uppmuntras att söka information på finska i olika läroämnen. 

 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

  

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   

M1 utveckla elevens förmåga att ge akt på och reflektera 
över företeelser som är förknippade med nationalspråkens 
ställning i Finland samt stärka elevens förmåga och vilja att 
komma till rätta i finska och flerspråkiga miljöer 

I1 K1, K2 

M2 uppmuntra eleven att upptäcka möjligheter att vidga sin 
syn på omvärlden genom att använda sig av sina kunskaper i 
finska i olika grupper och sammanhang 

I1 K2, K5 

M3 handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i 
finska språket och att använda sig av språkvetenskapliga be-
grepp som stöd för lärandet 

I1 K1, K4 

Färdigheter för språkstudier   

M4 uppmuntra eleven att sätta upp mål, att utnyttja olika 
sätt för att lära sig finska och att utvärdera sitt lärande med 
hjälp av både självbedömning och kamratbedömning samt 
att handleda eleven att delta i en uppbyggande kommuni-
kation i vilken det viktigaste är att man når fram med sitt 
budskap 

I2 K1, K3, K7 

M5 stödja elevens egen aktivitet och förmåga att kreativt 
tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter 
för livslångt språklärande 

I2 K1 
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Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera   

M6 uppmuntra eleven att öva sig i att aktivt delta i olika slag 
av vardagliga kommunikationssituationer  

I3 K4 

M7 handleda eleven att vara aktiv i kommunikationssituat-
ioner och att fördjupa sin förmåga att på finska använda 
olika kommunikationsformer, stående uttryck, omskriv-
ningar, utfyllnader och andra kompensationsstrategier 

I3 K4 

M8 hjälpa eleven att i kommunikationssituationer gällande 
åsikter och ställningstaganden fästa uppmärksamhet vid kul-
turellt lämpligt språkbruk 

I3 K2, K6 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M9 erbjuda eleven möjligheter att tolka olika slags texter för 
informationssökning, även tydliga faktatexter och att upp-
muntra hen att i tolkandet använda sig av slutledningsför-
måga och förståelse av texternas centrala innehåll 

I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter   

M10 erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift 
som berör en tilltagande mängd temaområden och med be-
aktande av centrala strukturer och grundregler för uttal 

I3 K3, K4, K5 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att i undervisningen välja sådant innehåll och sådana arbets-

sätt som uppmuntrar eleverna att aktivt delta i olika finskspråkiga verksamheter. Att använda sådana språk-

vetenskapliga begrepp som hjälper eleverna att jämföra olika språk och att studera finska. Att ta reda på vad 

som avses med individens språkliga rättigheter. 

 

I2 Färdigheter för språkstudier: Att vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. Att öva sig att använda 

läromedel på ett mångsidigt sätt, att använda ordlistor, uppfatta helheter, gruppera, söka information och 

bedöma hur tillförlitlig informationen är. 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: Att välja innehåll med målet att eleven ska klara sig på finska i olika sammanhang också utanför skolan, 

att innehållet ska vara aktuellt, för eleverna intressant, rikta sig mot andra stadiets utbildning och göra ele-

verna bekanta med den språkkunskap som behövs i arbetslivet och i fortsatta studier. Att lära sig ordförråd 

och strukturer i samband med olika slags texter som t.ex. berättande, beskrivande eller argumenterande 

texter. Att studera och öva olika kommunikationssituationer med hjälp av olika medier.  

 

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av spel, musik och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta attity-

der. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. I texterna söker 

man information som man delar och publicerar. Eleverna ska uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt 

ansvar för sitt lärande med hjälp av den europeiska språkportfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av 

olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flerspråkigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön 

eller samhället. Målspråket finska används alltid när det är möjligt. 
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Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

Eleverna ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer 

utvecklingen av elevens språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att studera andra språk som skolan 

erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att den 

erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från tidigare. 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med 

hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man ele-

verna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa 

sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom 

självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån 

eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i finska. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den europeiska referensramen och den finländska 

nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedöm-

ningen kan man även använda till exempel den europeiska språkportföljen.  

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något 

annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet 

med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur 

väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i A-finska då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas 

ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i 

finska som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken 

årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning 

som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för A-lärokursen i finska. Eleven har uppnått målen 

i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande 

som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 

10 ska bildas utgående från målen för A-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för 

slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd 

eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedömningen i A-

lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) och som anknyter till växande språkkunskap i A-

lärokursen i finska har två kunskapsnivåer B1.1 och B1.2 kombinerats till en mellannivå B1.1/B1.2 (förmåga 

att kommunicera, förmåga att tolka texter) och A2.2 och B1.1 till en mellannivå A2.2/B1.1 (förmåga att pro-

ducera texter). Kunskapsnivåerna finns i den europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för 

språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 
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Mål för under-
visningen  

Innehåll 

 

 

 

 

Mål för läran-
det som här-
letts ur målen 
för undervis-
ningen 

Föremål för 
bedömningen   

Kunskapskrav 
för vitsordet 
fem 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
sju 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
åtta 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
nio 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla 
elevens för-
måga att ge 
akt på och re-
flektera över 
företeelser 
som anknyter 
till national-
språkens ställ-
ning i Finland 
samt stärka 
elevens för-
måga och vilja 
att komma till 
rätta i finsk-
språkiga och 
flerspråkiga 
miljöer 

I1 Eleven känner 
till det finska 
språkets ställ-
ning i Finland. 

 

Eleven lägger 
märke till kul-
turella skillna-
der mellan 
nationalsprå-
ken. 

 

Eleven utveck-
lar sin förmåga 
och vilja att 
komma till 
rätta i finsk-
språkiga och 
flerspråkiga 
miljöer. 

Förståelse för 
frågor som gäl-
ler språkens 
ställning och 
språkens och 
kulturens be-
tydelse 

 

Eleven känner 
till att man ta-
lar finska och 
svenska i Fin-
land.  

 

Eleven är med-
veten om att 
det finns olika 
språkmiljöer i 
Finland och 
kan reagera i 
finskspråkiga 
och flersprå-
kiga miljöer. 

Eleven kan för-
klara varför 
man talar 
finska och 
svenska i Fin-
land.  

 

Eleven är med-
veten om nat-
ionalspråkens 
betydelse för 
individen. 

 

Eleven kan 
komma till 
rätta i finsk-
språkiga och 
flerspråkiga 
miljöer. 

Eleven kan be-
rätta om rät-
tigheter och 
skyldigheter i 
anknytning till 
Finlands nat-
ionalspråk.  

 

Eleven kan ta i 
beaktande 
språkens bety-
delse för indi-
viden.  

 

Eleven kan 
agera i finsk-
språkiga och 
flerspråkiga 
miljöer. 

Eleven kan 
klargöra för 
rättigheter och 
skyldigheter i 
anknytning till 
Finlands 

nationalspråk.  

 

Eleven kan re-
flektera över 
språkens bety-
delse för indi-
viden. 

 

Eleven kan 
agera flexibelt 
i finskspråkiga 
och flersprå-
kiga miljöer 
enligt situat-
ion. 

M2 upp-
muntra eleven 
att upptäcka 
möjligheter att 
vidga sin syn 
på omvärlden 
genom att an-
vända sig av 
sina kunskaper 
i finska i olika 
sammanhang 
och miljöer 

I1 Eleven lär sig 
att hitta olika 
sammanhang 
och miljöer där 
hen kan ut-
veckla sina 
kunskaper i 
finska. 

Förmåga att 
med hjälp av 
finska språket 
utveckla sina 
världsmedbor-
gerliga färdig-
heter 

 

 

Eleven kan ge 
exempel på 
några sam-
manhang och 
miljöer där 
finska kan an-
vändas. 

Eleven kan be-
rätta om sam-
manhang och 
miljöer där 
finska kan an-
vändas för att 
främja det 
egna lärandet. 

Eleven kan 
jämföra sam-
manhang och 
miljöer där 
finska kan an-
vändas för att 
främja det 
egna lärandet. 

Eleven kan re-
flektera över 
hur hen kan 
utnyttja finsk-
språkiga sam-
manhang och 
miljöer för att 
främja det 
egna lärandet. 

M3 handleda 
eleven att 
lägga märke 
till regelbun-
denheter i 
finska språket 
och att an-
vända sig av 
språkveten-
skapliga be-
grepp som 
stöd för sitt lä-
rande 

I1 Eleven lär sig 
att ge akt på 
regelbunden-
heter i finska 
språket och 
göra jämförel-
ser mellan 
finska och 
andra språk. 

 

Eleven lär sig 
att använda 
språkveten-
skapliga be-
grepp som 
stöd för sitt lä-
rande. 

Språklig för-
måga 

Eleven kan 
göra iakttagel-
ser om några 
regelbunden-
heter i det 
finska språket. 

Eleven kan dra 
några slutsat-
ser om regel-
bundenheter i 
det 

finska språket i 
jämförelse 
med andra 
språk. 

 

Eleven kan ge 
exempel på 
några språkve-
tenskapliga be-
grepp i finska 
och använda 
dem för att ut-
veckla sina 

Eleven kan dra 
slutsatser om 
finska i jämfö-
relse med 
andra språk.  

 

Eleven kan be-
rätta om cen-
trala språkve-
tenskapliga be-
grepp i finska 
och använda 
dem för att ut-
veckla sina 
språkkun-
skaper.   

Eleven kan ut-
gående 

från sina iakt-
tagelser dra 
slutsatser om 
regelbunden-
heter i det 
finska språket, 
tillämpa dem 
samt jämföra 
olika sätt att 
uttrycka 
samma saker i 
olika språk.  

 

Eleven känner 
till och kan an-
vända centrala 
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språkkun-
skaper.  

 

språkveten-
skapliga be-
grepp i finska 
för att ut-
veckla sina 
språkkun-
skaper. 

Färdigheter för språkstudier 

M4 upp-
muntra eleven 
att ställa upp 
mål, att ut-
nyttja olika 
sätt för att lära 
sig finska och 
att reflektera 
över sitt lä-
rande själv-
ständigt och i 
samarbete 
med andra 
samt handleda 
eleven att 
delta på ett 
uppbyggande 
sätt i kommu-
nikation där 
det viktigaste 
är att man når 
fram med sitt 
budskap 

I2 Eleven lär sig 
att ställa upp 
mål för sina 
språkstudier 
och att reflek-
tera över sitt 
lärande själv-
ständigt och i 
samarbete 
med andra.  

 

Eleven lär sig 
att använda 
olika sätt för 
att lära sig 
språk och att 
hitta de mest 
effektiva för 
hens eget lä-
rande. 

 

Eleven lär sig 
olika sätt att 
delta uppbyg-
gande i kom-
munikation. 

Förmåga att 
ställa upp mål, 
utnyttja studi-
estrategier och 
reflektera över 
sitt lärande 
samt förmåga 
att bilda sig en 
uppfattning 
om olika sätt 
att delta i 
kommunikat-
ion 

Eleven kan an-
vända några 
för hen själv 
passande sätt 
att lära sig 
språk.  

 

Eleven kan ge 
några exempel 
på olika sätt 
att delta upp-
byggande i 
kommunikat-
ion. 

 

Eleven kan an-
vända de van-
ligaste och för 
hen själv pas-
sande sätten 
att lära sig 
språk. 

 

Eleven kan be-
skriva olika 
sätt att delta 
uppbyggande  

i kommunika-
tion. 

 

Eleven kan ut-
nyttja de mest 
centrala och 
för hen själv 
passande sät-
ten att lära sig 
finska.  

 

Eleven kan 
jämföra olika 
sätt att delta 
uppbyggande i 
kommunikat-
ion.  

 

Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja varie-
rande och för 
hen själv pas-
sande sätt att 
lära sig finska. 

 

Eleven kan 
jämföra och 
reflektera över 
olika sätt att 
delta uppbyg-
gande i kom-
munikation. 

 

M5 stödja ele-
vens förmåga 
att kreativt till-
lämpa sina 
språkfärdig-
heter och ut-
veckla sina fär-
digheter för 
kontinuerligt 
språklärande 

I2 Eleven lär sig 
att tillämpa 
sina språkkun-
skaper i olika 
situationer 
samt utveckla 
sina färdig-
heter själv-
ständigt även 
efter avslutad 
skolgång.  

 

Eleven lär sig 
att utnyttja de 
språkliga in-
tryck som hen 
får i sin omgiv-
ning. 

 

Eleven utveck-
lar tilltro till sig 
själv som språ-
kinlärare. 

Förmåga att 
utveckla sina 
färdigheter för 
kontinuerligt 
språklärande 

Eleven kan ge 
några exempel 
på hur hen kan 
utveckla sina 
färdigheter i 
finska. 

Eleven kan be-
skriva hur hen 
kan utveckla 
de egna färdig-
heterna i 
finska även ef-
ter avslutad 
skolgång.  

 

 

 

 

Eleven kan 
jämföra olika 
möjligheter att 
tillämpa och 
utveckla sina 
färdigheter i 
finska även ef-
ter avslutad 
skolgång.  

 

 

 

 

Eleven kan re-
flektera över 
och jämföra 
olika möjlig-
heter att till-
lämpa och ut-
veckla sina fär-
digheter i 
finska även ef-
ter avslutad 
skolgång.  

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kunskapsnivå  

A1.3 

Kunskapsnivå  

A2.2 

Kunskapsnivå 

B1.1 

Kunskapsnivå 

B1.1/B1.2 
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M6 upp-
muntra eleven 
att öva sig i att 
delta i olika 
slag av vardag-
liga kommuni-
kationssituat-
ioner 

I3 Eleven lär sig 
att aktivt delta 
i olika bekanta 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

Kommunikati-
onsförmåga i 
olika situati-
oner 

Eleven reder 
sig i många ru-
tinmässiga 
kommunikat-
ionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin 
samtalspart-
ner. 

Eleven reder 
sig relativt bra 
i olika vardag-
liga kommuni-
kationssituat-
ioner.  

 

Eleven kan i 
allt högre grad 
ta initiativ i en 
kommunikat-
ionssituation. 

Eleven kan re-
lativt obehind-
rat kommuni-
cera, delta i 
diskussioner 
och uttrycka 
sina åsikter i 
vardagliga 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

Eleven kan 
kommunicera, 
delta i diskuss-
ioner och ut-
trycka sina 
åsikter också i 
vissa mer krä-
vande situat-
ioner som till 
exempel då 
man diskuterar 
om en aktuell 
händelse. 

M7 handleda 
eleven att ta 
initiativ i kom-
munikationssi-
tuationer och 
att fördjupa 
sin förmåga att 
på finska an-
vända olika 
kommunikat-
ionsformer, 
stående ut-
tryck, omskriv-
ningar, utfyll-
nader och 
andra kom-
pensations-
strategier  

I3 Eleven lär sig 
att ta initiativ i 
kommunikat-
ionssituationer 
och att an-
vända olika 
kompensat-
ionsstrategier. 

Användning av 
kommunikati-
onsstrategier 

Eleven deltar i 
kommunikat-
ion men behö-
ver fortfa-
rande ofta 
hjälpmedel. 

 

Eleven kan re-
agera med 
korta verbala 
uttryck, små 
gester (till ex-
empel genom 
att nicka), ljud 
eller liknande 
minimal re-
spons.  

 

Eleven måste 
ofta be sam-
talspartnern 
att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i 
allt högre grad 
i kommunikat-
ion. 

 

Eleven använ-
der vid behov 
standardut-
tryck för att be 
om precisering 
av nyckelord.  

 

Eleven måste 
då och då be 
samtalspart-
nern upprepa 
eller förtyd-
liga.  

 

Eleven använ-
der till exem-
pel ett närlig-
gande eller all-
männare be-
grepp när hen 
inte vet det ex-
akta begrep-
pet (hund/djur 
eller 
hus/stuga). 

Eleven kan i 
någon mån ta 
initiativ i olika 
skeden av en 
kommunikat-
ionssituation 
och försäkra 
sig om att 
samtalspart-
nern har för-
stått bud-
skapet.  

 

Eleven kan 
omskriva eller 
byta ut obe-
kanta ord eller 
omformulera 
sitt budskap.  

 

Eleven kan dis-
kutera bety-
delsen av obe-
kanta uttryck. 

Eleven kan ta 
initiativ i en 
kommunikat-
ionssituation 
där ett bekant 
ämne behand-
las och kan 
försäkra sig 
om att sam-
talspartnern 
har förstått 
budskapet. 
Kan rätta till 
missförstånd 
eller byta ut 
obekanta ord 
eller omformu-
lera sitt bud-
skap.  

 

Eleven kan dis-
kutera bety-
delsen av obe-
kanta och mer 
komplicerade 
uttryck. 

M8 hjälpa ele-
ven att i kom-
munikationssi-
tuationer gäl-
lande åsikter 
och ställnings-
taganden fästa 
uppmärksam-
het vid kultu-
rellt lämpligt 
språkbruk 

I3 Eleven lär sig 
att känna igen 
kulturella drag 
i kommunikat-
ion. 

 

Eleven lär sig 
att anpassa sin 
kommunikat-
ion enligt situ-
ation.  

 

 

Kulturellt 
lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända vanliga 
uttryck som 
kännetecknar 
artigt språk-
bruk i många 
rutinmässiga 
sociala sam-
manhang. 

Eleven kan an-
vända språket 
på ett enkelt 
sätt för cen-
trala ändamål, 
till exempel för 
att utbyta in-
formation eller 
uttrycka sin 
åsikt eller 
ståndpunkt på 
ett lämpligt 
sätt.  

 

Eleven kan dis-
kutera artigt 
med hjälp av 
vanliga uttryck 
och grundläg-

Eleven visar 
att hen be-
härskar de vik-
tigaste artig-
hetskuty-
merna.  

 

Eleven kan i 
sin kommuni-
kation ta hän-
syn till några 
viktiga kultu-
rellt betingade 
aspekter.  

Eleven visar 
att hen be-
härskar de vik-
tigaste artig-
hetskutymerna 
och kan ta 
hänsyn till for-
mell språkan-
vändning.  

 

Eleven kan i 
sin kommuni-
kation ta hän-
syn till viktiga 
kulturellt be-
tingade 
aspekter. 
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gande kommu-
nikationsruti-
ner. 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kuns-
kapsnivå 
A1.3 

Kuns-
kapsnivå 
A2.2 

Kuns-
kapsnivå 
B1.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.1/B1.2 

M9 erbjuda 
eleven möjlig-
heter att tolka 
olika slags tex-
ter för inform-
ationssökning, 
även tydliga 
faktatexter 
och att upp-
muntra hen att 
i tolkandet an-
vända sig av 
slutlednings-
förmåga och 
förståelse av 
texternas cen-
trala innehåll 

I3 Eleven lär sig 
att förstå bud-
skapet i munt-
liga och skrift-
liga texter ge-
nom att an-
vända sin slut-
ledningsför-
måga. 

 

Eleven lär sig 
att hitta det 
centrala inne-
hållet i texter 
för sin inform-
ationssökning. 

Förmåga att 
tolka texter 

Eleven förstår 
med hjälp av 
kontexten skri-
ven text och 
långsamt tal 
som innehåller 
enkla, bekanta 
ord och ut-
tryck.  

 

Eleven kan 
plocka ut enkel 
information 
enligt behov ur 
en kort text. 

Eleven kan i 
mycket stora 
drag följa med 
ett tydligt an-
förande, kän-
ner ofta igen 
ämnet i en på-
gående dis-
kussion och 
förstår det vä-
sentliga i en 
allmänspråklig 
text eller lång-
samt tal som 
innehåller be-
kanta ord. 

 

Eleven kan 
härleda bety-
delsen av obe-
kanta ord ut-
gående från 
kontexten. 

 

Eleven förstår 
det väsentliga 
och vissa de-
taljer i tydligt 
och relativt 
långsamt all-
mänspråkligt 
tal eller i lätt-
fattlig skriven 
text.  

 

Eleven förstår 
tal eller skri-
ven text som 
bygger på ge-
mensam erfa-
renhet eller 
allmän kun-
skap. 

 

Eleven urskil-
jer även oför-
beredd det 
centrala inne-
hållet, nyck-
elord och vik-
tiga detaljer. 

Eleven förstår 
det väsentliga 
och flera detal-
jer i mer krä-
vande allmän-
språkligt tal i 
normalt tempo 
eller i allmän-
språklig skri-
ven text.   

 

Eleven förstår 
tal eller skri-
ven text som 
bygger på ge-
mensam erfa-
renhet eller 
allmän kun-
skap. 

 

Eleven urskil-
jer även oför-
beredd det 
centrala inne-
hållet, nyck-
elord eller vik-
tiga detaljer. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kuns-
kapsnivå 
A1.2 

Kuns-
kapsnivå 
A2.1 

Kuns-
kapsnivå 
A2.2 

Kuns-
kapsnivå 
A2.2/B1.1 

M10 erbjuda 
eleven möjlig-
heter att pro-
ducera tal och 
skrift som be-
rör en tillta-
gande mängd 
temaområden 
och med beak-
tande av cen-
trala struk-
turer och 
grundregler 
för uttal 

I3 Eleven lär sig 
att uttrycka sig 
muntligt och 
skriftligt ge-
nom att an-
vända lämpligt 
ordförråd och 
centrala struk-
turer. 

 

Eleven lär sig 
att uttala för-
ståeligt. 

Förmåga att 
producera tex-
ter 

Eleven kan 
med hjälp av 
ett begränsat 
uttrycksförråd 
berätta om 
några bekanta 
och för hen 
viktiga saker 
samt skriva 
några korta 
meningar om 
inövade äm-
nen.  

 

Eleven uttalar 
de flesta inö-
vade uttrycken 
begripligt.  

 

Eleven behärs-
kar ett mycket 
begränsat ord-
förråd, några 
situations-
bundna ut-
tryck och en 

Eleven kan 
med enkla me-
ningar och ett 
konkret ord-
förråd berätta 
om vardagliga 
och konkreta 
saker som är 
viktiga för hen.  

 

Eleven behärs-
kar ett lätt för-
utsägbart ord-
förråd och 
många cen-
trala struk-
turer.  

 

Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 
uttalsregler 
också i andra 
än inövade ut-
tryck. 

Eleven kan 
räkna upp och 
beskriva (för 
åldern typiska) 
saker som ank-
nyter till var-
dagen med 
hjälp av van-
liga ord, några 
idiomatiska ut-
tryck samt 
grundläggande 
och ibland 
också lite svå-
rare struk-
turer.  

 

Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 
uttalsregler 
också i andra 
än inövade ut-
tryck. 

Eleven kan re-
dogöra för det 
väsentliga an-
gående var-
dagliga äm-
nen, verkliga 
eller fiktiva, 
som intresse-
rar hen. 

 

Eleven använ-
der sig av ett 
relativt omfat-
tande ordför-
råd och också 
krävande 
strukturer 
samt idioma-
tiska uttryck.  

 

Eleven kan till-
lämpa grund-
läggande ut-
talsregler 
också på andra 
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del av den ele-
mentära gram-
matiken. 

än inövade ut-
tryck. 

 

RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ  

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen opiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden 

ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä antaen tilaa 

myös tunteiden käsittelylle. 

 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liit-
tyviä arvoja ja ilmiöitä sekä vahvistaa oppilaan taitoa ja halukkuutta 
toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä 

S1 L2 

T2 kannustaa oppilasta löytämään mahdollisuuksia käyttää ruotsin 
kieltä erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena  

S1 L2, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia ruotsin kieltä ja arvioimaan oppimistaan itse-
näisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovai-
kutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 L1, L3, L7 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia 

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta toimimaan monissa erilaisissa viestintätilan-
teissa, joissa aiheet voivat olla jo melko vaativia 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan puheenvuoron ottamista, kes-
kusteluun tai kirjalliseen viestintään liittymistä sekä neuvottelemaan 
merkityksestä 

S3 L2 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota viestinnän muodolli-
suusasteeseen, harjoittelemaan viestintää käyttäen erilaisia tekstila-
jeja (kuten blogit, haastattelut) sekä ottamaan viestinnässä huomi-
oon kulttuurienvälisen vuorovaikutustaidon vaatimukset 

S3 L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle ja etsiä yhdessä oppilaiden kanssa monipuolisia 
ja merkityksellisiä tekstejä, jotka edellyttävät päättelyä ja erilaisia 
tekstinymmärtämisstrategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan, tulkitsemaan ja jakamaan tekstejä 
melko vaativista aiheista kiinnittäen huomiota tekstilajien monipuoli-
suuteen (myös pienet esitelmät, mielipidekirjoitukset, tarinat), ra-
kenteiden monipuolisuuteen ja hyvään hallintaan  

S3 L4, L3, L5 

 
Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-
luokilla 7-9  

 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
 
Selvitetään, mitä yksilön kielelliset oikeudet tarkoittavat. Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toiminta-

tapoja, jotka rohkaisevat oppilaita perehtymään ruotsinkielisen kulttuurin eri ilmiöihin ja lisäämään tietojaan 

niistä. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita ruotsin kielen opiskelussa ja kielten 

välisessä vertailussa sekä tarpeen mukaan tunnistamaan puhutun ja kirjoitetun ruotsin kielen variantteja ja 

murteita.  

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

 

Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen 

käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä sekä tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arvi-

ointia. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 

 

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on ajankohtaisuus sekä oppilaat toimijana ruotsin kielellä Suo-

messa ja Pohjoismaissa. Valitaan yhdessä oppilaita kiinnostavia aihepiirejä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan 

monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan erilaisia sekä suullisia että kirjallisia vuorovaikutustilanteita eri viestin-

täkanavia hyödyntäen.  

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opetuksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoit-
teet vuosiluokilla 7 - 9  
 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 

avulla. Oppilaat saavat tilaisuuksia tutustua pohjoismaisiin verkostoihin. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yh-

teisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdolli-

suuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  
 

Tavoitteena on tukea oppilaiden oppimista koulussa ja koulun ulkopuolella auttamalla oppilaita kehittämään 

sopivia opiskelustrategioita ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita rohkaistaan etsimään itseään kiin-

nostavia tekstejä, jotka vahvistavat oppilaiden lukutaitoa ja rohkaisevat lukemaan itsenäisesti kirjallisuutta 
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ja muita tekstejä. Oppilaat oppivat myös turvallista ja eettisesti vastuullista medioiden käyttöä. Oppilaat saa-

vat yksilöllistä ohjausta ja palautetta vuorovaikutustaitojensa ja tekstintuottamistaitojensa kehittämiseksi.  

Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea käsit-

teiden oppimisessa ja ajatustensa pukemisessa sanoiksi. Opetus kannustaa kielellisesti lahjakkaita oppilaita 

valitsemaan haastavia lukutehtäviä ja asettamaan itselleen sopivia tavoitteita ja työskentelytapoja.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opis-

kelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukai-

sesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa ote-

taan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielenomaisen ruot-

sin A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 

7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkie-

lenomaisen ruotsin A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa 

pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaami-

sen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavut-

taminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosa-

nassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.2 ja B2.1 välitasoksi B1.2/B2.1 Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta 

viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-
voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 edistää op-
pilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen 
asemaan liitty-
viä arvoja ja il-
miöitä sekä 
vahvistaa oppi-
laan taitoa ja 
halukkuutta 
toimia moni-
kielisissä ja -
kulttuurisissa 
ympäristöissä  

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
ruotsin kielen 
aseman kan-
salliskielenä 
sekä siihen liit-
tyviä arvoja ja 
ilmiöitä. Hän 
oppii tunte-
maan Pohjois-
maiden kult-
tuureja ja elä-
mänmuotoja. 
Oppilas oppii 
toimimaan 
monikielisissä 
ja -kulttuuri-
sissa ympäris-
töissä. 

Kansalliskiel-
ten asemaan 
liittyvät ilmiöt, 
pohjoismai-
seen kieli- ja 
kulttuuriympä-
ristöön liitty-
vien kysymys-
ten huomaa-
minen ja kult-
tuurien välinen 
toimintakyky 

Oppilas osaa 
nimetä Poh-
joismaat ja joi-
takin pohjois-
maisia kieliä. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
ruotsin kielen 
asemasta kan-
salliskielenä. 

 

Oppilas osaa 
kertoa jotakin 
Pohjoismaiden 
kulttuureista ja 
elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa 
nimetä Poh-
joismaat ja nii-
den viralliset 
kielet. 

 

Oppilas osaa 
kertoa keskei-
siä asioita 
ruotsin kielen 
asemasta kan-
salliskielenä.  

 
Oppilas osaa 
kuvailla Poh-
joismaiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.   
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
tavoista toimia 
ruotsin kie-
lellä. 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielestä käyt-
tökielenä Suo-
messa ja Poh-
joismaissa.  

 

 Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielen ase-
masta kansal-
liskielenä ja 
joistakin sii-
hen liittyvistä 
ilmiöistä.  

 
 Oppilas osaa 
vertailla Poh-
joismaiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.   

 
Oppilas osaa 
kertoa ta-
voista toimia 
ruotsin kie-
lellä.  

Oppilas osaa 
kuvailla ruot-
sin kieltä käyt-
tökielenä Suo-
messa ja Poh-
joismaissa. 

  

Oppilas osaa 
pohtia ruotsin 
kielen asemaa 
kansalliskie-
lenä sekä sii-
hen liittyviä 
arvoja ja ilmi-
öitä. 

 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia  

Pohjoismaiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.    

 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia ruotsin 
kielellä.  

T2 kannustaa 
oppilasta löy-
tämään mah-
dollisuuksia 
käyttää ruotsin 
kieltä erilai-
sissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä  

S1 Oppilas oppii 
kehittämään 
taitoaan käyt-
tää ruotsin 
kieltä moni-
puolisesti eri-
laisissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. 

Kielitaidon 
hyödyntämi-
nen 

 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä joistakin 
yhteisöistä ja 
toimintaympä-
ristöistä, joissa 
voi hyödyntää 
ruotsin kielen 
taitoaan.  

Oppilas osaa 
nimetä yhtei-
söjä ja toimin-
taympäristöjä, 
joissa voi hyö-
dyntää ruotsin 
kielen taito-
aan.  

Oppilas osaa 
kuvailla, miten 
ruotsin kielen 
taitoa voi hyö-
dyntää ruot-
sinkielisissä 
yhteisöissä ja 
toimintaympä-
ristöissä. 

Oppilas osaa 
pohtia, miten 
hän voi hyö-
dyntää ruotsin 
kielen taitoaan 
ruotsinkieli-
sissä yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. 

T3 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia sään-
nönmukai-
suuksia ruot-
sin kielessä on 
ja miten sa-
moja asioita 
ilmaistaan 
muissa kie-
lissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-
sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 

 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
ruotsin kielen 
säännönmu-
kaisuuksia ja 
vertailemaan 
ruotsin kieltä 
muihin kieliin.  
Hän oppii käyt-
tämään ruot-
sin kielen kieli-
tiedon käsit-
teitä oppimi-
sensa tukena. 

 

Kielellinen 
päättely 
 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
ruotsin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
ruotsin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossa-
kin muussa 
kielessä. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
ruotsin kielen 
kielitiedon kä-
sitteistä ja nii-
den käytöstä 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä ruot-
sin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä siitä, mi-
ten sama asia 
ilmaistaan 
ruotsissa ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 

 

Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja osaa käyttää 

 Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä ruot-
sin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista ja 
soveltaa niitä.  

 

Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossa-
kin muussa 
kielessä. 

 

Oppilas tuntee 
ruotsin kielen 
kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen.  
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kielitaitonsa 
kehittämiseen.  

niitä kielitai-
tonsa kehittä-
miseen. 

 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia ruotsin 
kieltä ja arvioi-
maan oppimis-
taan itsenäi-
sesti ja yhteis-
työssä sekä 
ohjata oppi-
lasta myöntei-
seen vuorovai-
kutukseen, 
jossa tärkeintä 
on viestin vä-
littyminen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelul-
leen ja reflek-
toimaan oppi-
misprosessi-
aan itsenäi-
sesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa. Hän 
oppii käyttä-
mään erilaisia 
tapoja oppia 
kieliä ja löytää 
niistä itselleen 
tehokkaim-
mat. Oppilas 
oppii tapoja 
toimia vuoro-
vaikutuksessa 
rakentavasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja 
vuorovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen 

Oppilas osaa 
käyttää joita-
kin itselle sopi-
via kielenop-
pimistapoja. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
tavoista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 

 

Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 
  

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia ruotsin 
kieltä. 
   

Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia raken-
tavasti vuoro-
vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia ruotsin 
kieltä. 

 

Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia raken-
tavasti vuoro-
vaikutuksessa. 

T5 kehittää op-
pilaan itsenäi-
syyttä soveltaa 
luovasti kieli-
taitoaan ja jat-
kuvan kielten-
opiskelun val-
miuksia 

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan 
eri tilanteissa 
itsenäisesti 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii hyödyn-
tämään ympä-
ristönsä kielel-
lisiä virikkeitä. 
Oppilaalle ke-
hittyy luotta-
mus itseensä 
kielen oppi-
jana. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
ruotsin kielen 
taitoaan.  
  

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia 
kehittää ruot-
sin kielen tai-
toaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia kehit-
tää ruotsin kie-
len taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 
 

 

 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia kehittää 
ruotsin kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 
B1.2/B2.1 

T6 rohkaista 
oppilasta toi-
mimaan mo-
nissa erilaisissa 
viestintätilan-
teissa, joissa 
aiheet voivat 
olla jo melko 
vaativia 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan 
aloitteellisesti 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 
 

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja tutuissa 
ja jokapäiväi-
sissä tilan-
teissa sekä toi-
sinaan ylläpitä-
mään viestin-
tätilannetta. 
 

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivat-
tomasti joka-
päiväisissä 
viestintätilan-
teissa. 
 

Oppilas pystyy 
osallistumaan 
viestintään 
melko vaivat-
tomasti myös 
joissakin vaati-
vammissa vies-
tintätilanteissa 
kuten viestittä-
essä ajankoh-
taisesta tapah-
tumasta. 

Oppilas pystyy 
osallistumaan 
viestintään 
melko vaivat-
tomasti myös 
uusissa ja vaa-
tivammissa 
viestintätilan-
teissa. 
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T7 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lemaan pu-
heenvuoron 
ottamista ja 
keskusteluun 
tai kirjalliseen 
viestintään liit-
tymistä sekä 
neuvottele-
maan merki-
tyksestä 

 

 

S3 Oppilas oppii 
olemaan aktii-
vinen viestin-
tätilanteissa. 
Hän oppii käyt-
tämään vies-
tintästrategi-
oita. 
 
 

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään 
turvautuen 
harvemmin ei-
kielellisiin il-
maisuihin. 

 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä 
melko usein ja 
osaa jonkin 
verran sovel-
taa viestintä-
kumppanin il-
maisuja 
omassa vies-
tinnässään. 
 

Oppilas pystyy 
jossain määrin 
olemaan aloit-
teellinen vies-
tinnän eri vai-
heissa ja osaa 
varmistaa, 
onko viestintä-
kumppani ym-
märtänyt vies-
tin. 

 

Oppilas osaa 
kiertää tai kor-
vata tuntemat-
toman sanan 
tai muotoilla 
viestinsä uu-
delleen.  
 
Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan tunte-
mattomien il-
mauksien mer-
kityksistä. 

Oppilas pystyy 
olemaan aloit-
teellinen ja 
käyttämään 
tuttua aihetta 
käsittelevässä 
vuorovaikutus-
tilanteessa 
käyttäen sopi-
vaa ilmausta.  

 

Oppilas pystyy 
korjaamaan 
väärinymmär-
ryksiä melko 
luontevasti ja 
neuvottele-
maan myös 
melko mutkik-
kaiden asioi-
den merkityk-
sestä. 

Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan myös 
mutkikkaiden 
asioiden ja kä-
sitteiden mer-
kityksestä. 
 
 Oppilas pystyy 
tarkkailemaan 
omaa ymmär-
tämistään ja 
viestintäänsä 
sekä korjaa-
maan kieltään. 

 T8 ohjata op-
pilasta kiinnit-
tämään huo-
miota viestin-
nän muodolli-
suusastee-
seen, harjoit-
telemaan vies-
tintää käyttäen 
erilaisia teksti-
lajeja 

 (kuten blogit, 
haastattelut) 
sekä ottamaan 
viestinnässä 
huomioon 
kulttuurienvä-
lisen vuorovai-
kutustaidon 
vaatimukset 

 

S3 Oppilas oppii 
viestimään ti-
lanteeseen so-
pivalla tavalla. 
Hän oppii käyt-
tämään kult-
tuurisesti sopi-
vaa kieltä vies-
tintätilan-
teissa. 

. 

 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas selviy-
tyy lyhyistä so-
siaalisista ti-
lanteista ja 
osaa käyttää 
yleisimpiä koh-
teliaita terveh-
dyksiä ja pu-
huttelumuo-
toja sekä osaa 
esittää kohteli-
aasti esimer-
kiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdo-
tuksia ja an-
teeksipyyntöjä 
ja vastata nii-
hin. 
 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt.  

 

Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomi-
oon joitakin 
tärkeimpiä 
kulttuurisiin 
käytänteisiin 
liittyviä näkö-
kohtia. 

 

 

Oppilas osaa 
käyttää erilai-
siin tarkoituk-
siin kieltä, joka 
ei ole liian tut-
tavallista eikä 
liian muodol-
lista.  

 

Oppilas tuntee 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt ja toi-
mii niiden mu-
kaisesti.  

 

Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomi-
oon tärkeim-
piä kulttuuri-
siin käytäntei-
siin liittyviä nä-
kökohtia. 

Oppilas osaa 
käyttää erilai-
siin tarkoituk-
siin kieltä, joka 
ei ole liian tut-
tavallista eikä 
liian muodol-
lista. 
 
Oppilas pyrkii 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
asianmukai-
sesti ja viestin-
täkumppania 
kunnioittaen 
ottaen huomi-
oon erilaisten 
tilanteiden 
asettamat vaa-
timukset.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 
B1.2/B2.1 

 T9 tarjota op-
pilaalle ja etsiä 
yhdessä oppi-
laiden kanssa 
monipuolisia ja 
merkitykselli-
siä tekstejä, 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä. Hän 
oppii tekstien 

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää help-
poja, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sekä 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja joitakin 
yksityiskohtia 
selkeästä ja lä-
hes normaali-
tempoisesta 

Oppilas ym-
märtää selvä-
piirteistä asia-
tietoa sisältä-
vää puhetta 
tutuista tai 
melko yleisistä 

Oppilas ym-
märtää asialli-
sesti ja kielelli-
sesti komplek-
sista puhetta 
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jotka edellyttä-
vät päättelyä 
ja erilaisia 
tekstinymmär-
tämisstrategi-
oita 

  

 

ymmärtämis-
strategioita.  

 

selkeää pu-
hetta sisältäviä 
tekstejä.  

 

Oppilas ym-
märtää lyhyi-
den, yksinker-
taisten, itse-
ään kiinnosta-
vien viestien 
ydinsisällön ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua 
sanastoa sisäl-
tävästä, enna-
koitavasta 
tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päätte-
lyyn asiayhtey-
den tuke-
mana.  

 

yleiskielisestä 
puheesta tai 
yleistajuisesta 
kirjoitetusta 
tekstistä.  

 

Oppilas ym-
märtää yhtei-
seen kokemuk-
seen tai yleis-
tietoon perus-
tuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä.  

 

Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
tärkeitä yksi-
tyiskohtia 
myös valmis-
tautumatta. 

aiheista ja sel-
viää myös jon-
kin verran 
päättelyä vaa-
tivista teks-
teistä. 

 

 Oppilas ym-
märtää pää-
kohdat ja tär-
keimmät yksi-
tyiskohdat ym-
pärillään käy-
tävästä laa-
jemmasta 
muodollisesta 
tai epämuo-
dollisesta kes-
kustelusta. 

tai kirjoitettua 
tekstiä.  

 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 
laajaa puhetta 
ja monimut-
kaista argu-
mentointia 
sekä ilmaise-
maan kuule-
mastaan pää-
kohdat. 

 

 Oppilas ym-
märtää suuren 
osan ympäril-
lään käydystä 
keskustelusta.  

 

Oppilas ym-
märtää mo-
nenlaisia kirjoi-
tettuja teks-
tejä, jotka voi-
vat käsitellä 
myös abstrak-
teja aiheita ja 
joissa on tosi-
asioita, asen-
teita ja mielipi-
teitä 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

  

Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 Taitotaso 
B1.2/B2.1 

 T10 ohjata op-
pilasta tuotta-
maan, tulkitse-
maan ja jaka-
maan tekstejä 
melko vaati-
vista aiheista 
kiinnittäen 
huomiota teks-
tilajien moni-
puolisuuteen 
(myös pienet 
esitelmät, mie-
lipidekirjoituk-
set, tarinat), 
rakenteiden 
monipuolisuu-
teen ja hyvään 
hallintaan.   

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
itseään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
ruotsin kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita. Hän op-
pii ääntämään 
ymmärrettä-
västi 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas pystyy 
kertomaan jo-
kapäiväisistä ja 
konkreettisista 
sekä itselleen 
tärkeistä asi-
oista käyttäen 
yksinkertaisia 
lauseita ja 
konkreettista 
sanastoa.  

 

Oppilas osaa 
helposti enna-
koitavan pe-
russanaston ja 
monia keskei-
simpiä raken-
teita.  

 

Oppilas osaa 
soveltaa joita-

Oppilas osaa 
kertoa ydin-
kohdat ja 
myös hiukan 
yksityiskohtia 
erilaisista joka-
päiväiseen elä-
mään liitty-
vistä itseään 
kiinnostavista 
todellisista tai 
kuvitteellisista 
aiheista.  

 

Oppilas käyt-
tää melko laa-
jaa sanastoa ja 
rakennevali-
koimaa sekä 
joitakin yleisiä 
fraaseja ja 
idiomeja. 

 

Oppilas osaa 
kertoa tavalli-
sista, konkree-
teista aiheista 
kuvaillen, eri-
tellen ja ver-
taillen.  

 

Oppilas ilmai-
see itseään 
suhteellisen 
vaivattomasti 
ja pystyy kir-
joittamaan 
henkilökohtai-
sia ja julkisem-
piakin viestejä 
ja ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
myös joistakin 
kuvitteellisista 
aiheista.  

 

Oppilas ilmai-
see itseään 
suhteellisen 
vaivattomasti 
ja pystyy kir-
joittamaan 
henkilökohtai-
sia ja julkisem-
piakin viestejä 
sekä ilmaise-
maan ajatuksi-
aan myös jois-
takin kuvitteel-
lisista aiheista. 
 
Oppilas pystyy 
osallistumaan 
myös melko 
muodollisiin 
keskusteluihin. 
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kin ääntämi-
sen perussään-
töjä muissakin 
kuin harjoitel-
luissa ilmauk-
sissa. 

Oppilas osaa 
soveltaa useita 
ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa.  

Oppilas käyt-
tää kohtalai-
sen laajaa sa-
nastoa ja ta-
vallisia 
idiomeja sekä 
monenlaisia 
rakenteita ja 
mutkikkaitakin 
lauseita.   

 

Oppilas hallit-
see ääntämi-
sen perussään-
nöt muissakin 
kuin harjoitel-
luissa ilmauk-
sissa.  

 

SUOMEN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN SUOMI, A-OPPIMÄÄRÄ (FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD, A-

LÄROKURS) 

 

I den modersmålsinriktade lärokursen i finska ges de tvåspråkiga eleverna möjlighet att reflektera över och 

fördjupa sig i finska språket och den finska kulturens särdrag. Den modersmålsinriktade lärokursen är ämnad 

för elever som lever i en tvåspråkig hemmiljö och som i tidig ålder kommit i kontakt med den finska kulturen. 

 

Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet 

för undervisningen är att stödja eleverna att fördjupa de kunskaper som inhämtats i hemmet och i årskurs 

3–6, utveckla elevernas språkliga medvetenhet och slutledningsförmåga och samtidigt främja deras färdig-

heter för språkstudier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att man diskuterar om värde-

bundna företeelser som är förknippade med olika språkgrupper och även ger utrymme för bearbetning av 

känslor. 

 

Många elever använder i allt högre grad finska på sin fritid. Den kunskap som eleverna inhämtar genom det 

informella lärandet ska beaktas när undervisningen planeras och innehållet väljs. 

 

Mål för undervisningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9 

  

Mål för undervisningen 
 

Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   

M1 utveckla elevens förmåga att reflektera över värderingar 
och företeelser som är förknippade med nationalspråkens 
ställning i Finland samt stärka elevens förmåga och vilja att 
ta del av och verka i flerspråkiga och mångkulturella miljöer 

I1 K2 

M2 uppmuntra eleven att upptäcka möjligheter att använda 
finska i olika grupper och sammanhang 

I1 K2 

M3 handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i 
finska språket, på vilket sätt man i olika språk uttrycker 
samma saker samt att använda sig av språkvetenskapliga be-
grepp som stöd för lärandet 

I1 K2, K4 
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Färdigheter för språkstudier   

M4 uppmuntra eleven att sätta upp mål, att utnyttja 
mångsidiga sätt för att lära sig finska och att utvärdera sitt 
lärande med hjälp av både självbedömning och kamratbe-
dömning samt att handleda eleven att delta i en uppbyg-
gande kommunikation i vilken det viktigaste är att man når 
fram med sitt budskap 

I2 K1, K3, K7 

M5 stödja elevens egen aktivitet och förmåga att kreativt 
tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter 
för livslångt språklärande 

I2 K1 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera   

M6 uppmuntra eleven att vara aktiv i olika, kommunikat-
ionssituationer, vilkas teman också kan vara relativt krä-
vande 

I3 K4 

M7 handleda eleven att öva sig i att föra ordet, att aktivt gå 
in och ta del i muntlig eller skriftlig kommunikation och att 
förhandla om betydelser 

I3 K2 

M8 handleda eleven att i kommunikationen fästa uppmärk-
samhet vid hur formell situationen är, att öva sig i att an-
vända olika slags texter (t.ex. bloggar, intervjuer) och att i sin 
kommunikation bli förtrogen med kraven på kulturell växel-
verkan 

I3 K4, K6 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M9 erbjuda eleven och tillsammans med hen söka 
mångsidiga och betydelsefulla texter vilka kräver slutled-
ningsförmåga och textförståelsestrategier  

I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter   

M10 handleda eleven att producera, tolka och dela texter 
vars tema också kan vara något mer krävande och att i sam-
manhanget fästa uppmärksamhet vid texternas mångsidig-
het (föredrag, insändare, fiktiva berättelser) och användan-
det samt behärskningen av varierande strukturer 

I3 K3, K4, K5 

 

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

 

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att ta reda på vad som avses med individens språkliga rättig-

heter. Att i undervisningen välja sådant innehåll och sådana arbetssätt som uppmuntrar eleverna att bekanta 

sig med och öka sin kunskap om olika finska kulturella företeelser. Att använda sådana språkvetenskapliga 

begrepp som hjälper eleverna i språkstudierna, att jämföra olika språk och att notera att det finns olika dia-

lekter och varianter av talad och skriven finska.  

 

I2 Färdigheter för språkstudier: Att vidareutveckla färdigheterna för språkstudier. Att öva sig att använda 

läromedel på ett mångsidigt sätt, att använda ordlistor, uppfatta helheter, gruppera, söka information och 

bedöma hur tillförlitlig informationen är. 

 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: Att välja innehåll tillsammans utifrån aktualitet och med målet att eleverna ska utveckla och fördjupa sin 

kunskap i finska i olika sammanhang också utanför skolan. Att tillsammans välja ämnen som intresserar ele-

verna. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband med olika slags texter. Att öva sig att uttrycka sig både 

muntligt och skriftligt och att kommunicera i olika situationer med hjälp av olika medier.  

Mål för lärmiljöer och arbetssätt i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  
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Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av bl.a. spel, finskspråkig litteratur, musik, film och drama ges möjlighet att testa sina växande språk-

kunskaper och även bearbeta attityder. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas 

i undervisningen. I texterna söker man information som man delar och publicerar. Eleverna ska uppmuntras 

att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den europeiska språkportfolion eller 

motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flerspråkigheten och 

den kulturella mångfalden i närmiljön eller i samhället. Målspråket finska används alltid när det är möjligt. 

Handledning, differentiering och stöd i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

 

Målet för undervisningen är att stödja elevernas lärande i och utanför skolan genom att hjälpa eleverna att 

utveckla lämpliga lärstrategier och identifiera sina styrkor. Eleverna ska uppmuntras att bland olika texter 

hitta och välja sådana som intresserar och är lämpliga med tanke på läsfärdigheten och som uppmuntrar till 

att självmant läsa litteratur och andra texter. Eleverna ska också få lära sig trygg och etiskt ansvarsfull an-

vändning av medier. Individuell respons ska ges för att utveckla de kommunikativa färdigheterna och för-

mågan att producera texter. Eleverna ska erbjudas stöd för verbala inlärningssvårigheter. Eleverna ska få 

handledning och stöd för att lära sig nya begrepp och använda dem. Språkligt begåvade elever ska också 

uppmuntras att till exempel anta utmanande läsuppgifter och att ställa upp mål och hitta arbetssätt som 

lämpar sig för dem. 

 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska i årskurs 7–9  

 

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med 

hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man ele-

verna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa 

sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom 

självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån 

eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. 

 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den europeiska referensramen och den finländska 

nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedöm-

ningen kan man även använda till exempel den europeiska språkportföljen. 

 

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något 

annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande. 

 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska avslutas i årskurs 

7, 8 eller 9 i enlighet med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedöm-

ningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska 

då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kun-

skapskraven för slutbedömningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska som fastställts i grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har 

ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen 
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och kunskapskraven för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska. Eleven har uppnått målen i lärokursen för 

vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den nivå av kunnande som beskrivs i 

kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas 

utgående från målen för A-lärokursen i modersmålsinriktad finska och i relation till ovan nämnda kunskaps-

krav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en 

underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i slutbedöm-

ningen i A-lärokursen i modersmålsinriktad finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbe-

dömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M10) och som anknyter till växande språkkunskap i A-

lärokursen i modersmålsinriktad finska har två kunskapsnivåer B1.2 och B2.1 kombinerats till en mellannivå 

B1.2/B2.1. Kunskapsnivåerna finns i den europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språk-

kunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-
visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-
det som här-
letts ur målen 
för undervis-
ningen 

Föremål för 
bedömningen   

Kunskapskrav 
för vitsordet 
fem 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
sju 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
åtta 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
nio 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 utveckla 
elevens för-
måga att re-
flektera över 
värderingar 
och företeel-
ser som är för-
knippade med 
nationalsprå-
kens ställning i 
Finland samt 
stärka elevens 
förmåga och 
vilja att ta del 
av och verka i 
flerspråkiga 
och mångkul-
turella miljöer 

I1 Eleven lär 
känna det 
finska språkets 
ställning i Fin-
land. 

     

Eleven lär sig 
att förstå kul-
turella skillna-
der mellan 
nationalsprå-
ken samt bak-
grunden till 
dessa. 

 

Eleven lär sig 
att agera i 
olika språkmil-
jöer. 

Förståelse för 
frågor som gäl-
ler national-
språkens ställ-
ning 

Eleven kan be-
rätta om våra 
nationalspråk 
och ge några 
exempel på 
flerspråkiga 
miljöer.  

Eleven kan re-
agera i fler-
språkiga mil-
jöer. 

Eleven är med-
veten om vär-
deringar och 
företeelser 
som anknyter 
till national-
språken. 

 

Eleven kan 
komma till 
rätta i flersprå-
kiga miljöer. 

 

Eleven kan ta i 
beaktande vär-
deringar och fö-
reteelser som 
anknyter till  

nationalsprå-
ken. 

 

Eleven kan 
agera i flersprå-
kiga miljöer. 

 

Eleven kan ge-
nom sitt age-
rande beakta 
värderingar 
och företeel-
ser som ankny-
ter till nation-
alspråken. 

 

Eleven kan 
agera flexibelt 
enligt situation i 
flerspråkiga mil-
jöer. 

 

M2 upp-
muntra eleven 
att upptäcka 
möjligheter att 
mångsidigt an-
vända finska i 
olika samman-
hang och mil-
jöer  

I1 Eleven lär sig 
att utveckla sin 
förmåga att 
mångsidigt an-
vända finska i 
olika samman-
hang och mil-
jöer. 

Förmåga att 
mångsidigt an-
vända sig av 
sina språkkun-
skaper 

för att ut-
veckla sina 
världsmedbor-
gerliga färdig-
heter 

 

Eleven kan ge 
exempel på 
några sam-
manhang och 
miljöer där 
hen kan an-
vända finska. 

Eleven kan be-
rätta om sam-
manhang och 
miljöer där 
hen kan an-
vända finska 
för att främja 
det egna läran-
det. 

Eleven kan 
jämföra olika 
sammanhang 
och miljöer där 
hen kan an-
vända finska 
för att främja 
det egna läran-
det. 

Eleven kan re-
flektera över 
hur hen ända-
målsenligt kan 
använda finska 
i olika sam-
manhang och 
miljöer för att 
främja det 
egna lärandet.  

M3 handleda 
eleven att 
lägga märke 

I1 Eleven lär sig 
att ge akt på 

Språklig för-
måga 

Eleven kan 
göra iakttagel-

Eleven kan dra 
slutsatser om 

Eleven kan  Eleven kan dra 
slutsatser om 
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till regelbun-
denheter i 
finska språket, 
på vilket sätt 
man i olika 
språk uttrycker 
samma saker 
samt att an-
vända sig av 
språkveten-
skapliga be-
grepp som 
stöd för sitt lä-
rande 

regelbunden-
heter i finska 
språket och 
likheter och 
olikheter i jäm-
förelse med 
andra språk.  

 

Eleven lär sig 
att använda 
språkveten-
skapliga be-
grepp som 
stöd för sitt lä-
rande. 

 ser om regel-
bundenheter 
och känner till 
några språkve-
tenskapliga be-
grepp i finska. 

 

finskans regel-
bundenheter i 
jämförelse 
med andra 
språk. 

 

Eleven känner 
till de vanlig-
aste språkve-
tenskapliga be-
greppen i 
finska. 

dra slutsatser 
om finskans 

regelbunden-
heter och jäm-
föra olika sätt 
att uttrycka 

samma saker i 
olika språk. 

 

Eleven känner 
till centrala 
språkveten-
skapliga 

begrepp i 
finska. 

finskans regel-
bundenheter, 
tillämpa dem 
samt jämföra 
olika sätt att 
uttrycka 
samma saker i 
olika språk. 

  

Eleven känner 
till och kan an-
vända centrala 
språkveten-
skapliga be-
grepp i finska. 

Färdigheter för språkstudier 

 

M4 upp-
muntra eleven 
att ställa upp 
mål, att ut-
nyttja 
mångsidiga 
sätt för att lära 
sig finska och 
att reflektera 
över sitt lä-
rande själv-
ständigt och i 
samarbete 
med andra 
samt handleda 
eleven att 
delta på ett 
uppbyggande 
sätt i kommu-
nikation där 
det viktigaste 
är att man når 
fram med sitt 
budskap 

I2 Eleven lär sig 
att ställa upp 
mål för sina 
språkstudier 
och att reflek-
tera över sitt 
lärande själv-
ständigt och i 
samarbete 
med andra. 

 

Eleven lär sig 
att använda 
olika sätt för 
att lära sig 
språk och att 
hitta de mest 
effektiva för 
hens eget lä-
rande. 

 

Eleven lär sig 
olika sätt att 
delta uppbyg-
gande i kom-
munikation.  

Förmåga att 
ställa upp mål, 
att utnyttja 
studiestrate-
gier och att re-
flektera över 
sitt lärande 
samt förmåga 
att bilda sig en 
uppfattning 
om olika sätt 
att delta i 
kommunikat-
ion  

Eleven kan an-
vända några 
för hen själv 
passande sätt 
att lära sig 
språk.  

Eleven kan ge 
några exempel 
på olika sätt 
att delta upp-
byggande i 
kommunikat-
ion. 

Eleven kan an-
vända de van-
ligaste och för 
hen själv pas-
sande sätten 
att lära sig 
språk. 

Eleven kan be-
skriva olika 
sätt att delta 
uppbyggande  

i kommunika-
tion. 

Eleven kan ut-
nyttja de mest 
centrala och 
för hen själv 
passande sät-
ten att lära sig 
språk.  

 

Eleven kan jäm-
föra olika sätt 
att delta upp-
byggande i  

kommunikat-
ion. 

Eleven kan 
mångsidigt ut-
nyttja varie-
rande och för 
hen själv pas-
sande sätt att 
lära sig språk. 

 

Eleven kan 
jämföra och 
reflektera över 
olika sätt att 
delta uppbyg-
gande i kom-
munikation. 

M5 stödja ele-
vens egen akti-
vitet och för-
måga att krea-
tivt tillämpa 
sina språkfär-
digheter och 
utveckla sina 
färdigheter för 
kontinuerligt 
språklärande 

I2 Eleven lär sig 
att 

tillämpa sina 
språkkun-
skaper i olika 
situationer 
samt utveckla 
sina färdig-
heter själv-
ständigt även 
efter avslutad 
skolgång. 

 

Förmåga att 
utveckla sina 
färdigheter för 
kontinuerligt 
språklärande 

Eleven kan an-
vända 

sina färdig-
heter i finska i 
några situat-
ioner och ge 
exempel på 
hur hen kan 
utveckla de 
egna färdig-
heterna.  

Eleven kan be-
skriva olika 
möjligheter att 
utveckla sina 
färdigheter i 
finska även av-
slutad skol-
gång.  

 

Eleven kan an-
vända sina 
kunskaper i 
finska i olika si-
tuationer. 

Eleven kan 
jämföra olika 
möjligheter att 
tillämpa och 
utveckla sina 
färdigheter i 
finska även ef-
ter avslutad 
skolgång.  

 

Eleven kan 
mångsidigt till-
lämpa sina 
kunskaper i 

Eleven kan   

reflektera över 
och jämföra 
olika möjlig-
heter att till-
lämpa och ut-
veckla sina fär-
digheter i  

finska även ef-
ter avslutad 
skolgång. 
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Eleven lär sig 
att utnyttja de 
språkliga in-
tryck som finns 
i hens omgiv-
ning. 

Eleven utveck-
lar tilltro till sig 
själv som språ-
kinlärare. 

finska i olika si-
tuationer.  

 

 

Eleven kan mål-
medvetet 

tillämpa sina 
kunskaper en-
ligt 

situation. 

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kuns-
kapsnivå 
A2.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.2 

Kuns-
kapsnivå 
B1.2/B2.1 

M6 upp-
muntra eleven 
att delta i olika 
kommunikat-
ionssituat-
ioner, vilkas 
teman också 
kan vara rela-
tivt krävande 

I3 Eleven lär sig 
att aktivt delta 
i olika kommu-
nikationssitu-
ationer. 

 

Kommunikati-
onsförmåga i 
olika situati-
oner 

Eleven kan ut-
byta tankar 

eller informat-
ion i bekanta 
och vardagliga 
situationer och 
stundtals hålla 
igång en kon-
versation. 

 

Eleven kan re-
lativt obehind-
rat kommuni-
cera, 

delta i diskuss-
ioner och ut-
trycka sina 
åsikter i var-
dagliga 

kommunikati-
onssituationer. 

Eleven kan re-
lativt obehind-
rat delta i 
kommunikat-
ion också i 
vissa mer krä-
vande situat-
ioner som till 
exempel då 
man informe-
rar om en ak-
tuell händelse. 

Eleven kan 
kommunicera 
relativt obe-
hindrat också i 
nya och mer 
krävande situ-
ationer.  

M7 handleda 
eleven att öva 
sig i att föra 
ordet, att ta 
initiativ i 
muntlig eller 
skriftlig kom-
munikation 
och att för-
handla om be-
tydelser 

I3 Eleven lär sig 
att ta initiativ i 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

 

Eleven lär sig 
att använda 
olika kompen-
sationsstrate-
gier och om-
formulera sitt 
budskap. 

 

Användning av 
kommunikati-
onsstrategier 

Eleven deltar i 
allt högre grad 
i kommunikat-
ion. Eleven an-
vänder mer 
sällan non-ver-
bala uttryck.  

 

Eleven måste 
relativt ofta be 

samtalspart-
nern upprepa 
eller förtyd-
liga. 

 

Eleven kan i 
någon mån ut-
nyttja samtals-
partnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikat-
ion. 

 

Eleven kan i 
någon mån ta 
initiativ i olika 
skeden av en 
kommunikat-
ionssituation 
och försäkra 
sig om att 
samtalspart-
nern har för-
stått bud-
skapet. 

 

Eleven kan 
omskriva eller 
byta ut obe-
kanta ord eller 
omformulera 
sitt budskap. 

 

Eleven kan dis-
kutera bety-
delsen av obe-
kanta uttryck. 

Eleven kan ta 
initiativ och 
använda lämp-
liga uttryck i 
en kommuni-
kationssituat-
ion där ett be-
kant ämne be-
handlas.  

 

Eleven kan re-
lativt naturligt 
rätta till miss-
förstånd. 

 

Eleven kan dis-
kutera bety-
delsen också 
av mera kom-
plicerade ut-
tryck. 

Eleven kan ut-
trycka sin åsikt 
och diskutera 
betydelsen 
också där mer 
krävande äm-
nen behand-
las. 

 

Eleven kan dis-
kutera bety-
delsen också 

av komplice-
rade uttryck 
och begrepp. 

 

Eleven kan na-
turligt rätta till 
missförstånd 
och korrigera 
sitt språk.  

M8 handleda 
eleven att i 
kommunikat-
ionen fästa 
uppmärksam-
het vid hur for-
mell situat-
ionen är, att 
öva sig i att an-
vända olika 
slags texter 
(t.ex. bloggar, 
intervjuer) och 

I3 Eleven lär sig 
att anpassa sin 
kommunikat-
ion enligt situ-
ation. 

 

Eleven lär sig 
att känna igen 
kulturella drag 

Kulturellt 
lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända de van-
ligaste artiga 
hälsnings- och 
tilltalsfraserna 
samt artigt 
framföra till 
exempel öns-
kemål, invitat-
ioner, förslag 
och ursäkter 

Eleven visar 
att hen be-
härskar de vik-
tigaste artig-
hetskuty-
merna. 

 

Eleven kan i 
sin kommuni-
kation ta hän-
syn till några 

Eleven kan för 
olika ändamål 
använda ett 
språk som inte 
är för familjärt 
men inte hel-
ler för for-
mellt. 

 

Eleven kan för 
olika ändamål 
använda ett 
språk som inte 
är för familjärt 
men inte hel-
ler för for-
mellt.  

 

Eleven kan ta 
hänsyn till sin 
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att i sin kom-
munikation bli 
förtrogen med 
kraven på kul-
turell växelver-
kan 

i kommunikat-
ion. 

 

och besvara 
sådana. 

 

viktiga kultu-
rellt betingade 
aspekter. 

 

Eleven känner 
till de viktig-
aste artighets-
kutymerna och 
följer dem. 

 

Eleven kan i 
sin kommuni-
kation ta hän-
syn till viktiga 
kulturellt be-
tingade 
aspekter. 

samtalspartner 
och till de krav 
som olika situ-
ationer ställer.  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kuns-
kapsnivå 
A2.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.2 

Kuns-
kapsnivå 
B1.2/B2.1 

M9 erbjuda 
eleven och till-
sammans med 
hen söka 
mångsidiga 
och betydelse-
fulla texter 
vilka kräver 
slutlednings-
förmåga och 
textförståelse-
strategier 

I3 Eleven lär sig 
att förstå 
muntliga och 
skriftliga texter 
och att till-
lämpa olika 
strategier för 
att tolka dem. 

 

Förmåga att 
tolka texter 

Eleven förstår 
texter som in-
nehåller enkla, 
bekanta ord 
och uttryck 
samt tydligt 
tal. 

 

Eleven förstår 
det centrala 
innehållet i 
korta, enkla 
budskap som 
intresserar hen 
och grundtan-
karna i en för-
utsägbar text 
som innehåller 
ett bekant ord-
förråd. 

 

Eleven klarar 
mycket enkel 
slutledning 
med hjälp av 
kontexten. 

Eleven förstår 
det väsentliga 
och vissa de-
taljer i tydligt 
och relativt 
långsamt all-
mänspråkligt 
tal eller i lätt-
fattlig skriven 
text. 

 

Eleven förstår 
tal eller skri-
ven text som 
bygger på ge-
mensam erfa-
renhet eller 
allmän kun-
skap. 

 

Eleven urskil-
jer även utan 
förberedelse 
det centrala 
innehållet, 
nyckelord och 
viktiga detal-
jer. 

Eleven förstår 
tydligt tal som 
innehåller 
fakta om be-
kanta eller 
ganska all-
männa ämnen 
och klarar 
också i någon 
mån av texter 
som förutsät-
ter slutledning. 

 

Eleven förstår 
det väsentliga 
och de viktig-
aste detaljerna 
i en pågående 
mera omfat-
tande formell 
eller informell 
diskussion i 
omgivningen. 

Eleven förstår 
muntlig och 
skriven text 
som är mera 
invecklad till 
språk och in-
nehåll samt 
klarar av texter 
som förutsät-
ter slutledning. 

 

Eleven kan 
följa med kom-
plicerad argu-
mentation 
samt redogöra 
för det cen-
trala innehållet 
i olika texter. 

 

Eleven förstår 
en stor del av 
en pågående 
diskussion i 
omgivningen. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kuns-
kapsnivå 
A2.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.1 

Kuns-
kapsnivå 
B1.2 

Kuns-
kapsnivå 
B1.2/B2.1 

M10 handleda 
eleven att pro-
ducera, tolka 
och dela texter 
vars tema 
också kan vara 
något mer krä-
vande och att i 
samman-
hanget fästa 
uppmärksam-
het vid texter-
nas mångsidig-
het och använ-
dandet samt 
behärskningen 

I3 Eleven lär sig 
att uttrycka sig 
muntligt och 
skriftligt i olika 
sammanhang 
och för olika 
ändamål ge-
nom att an-
vända centralt 
ordförråd och 
centrala struk-
turer.  

Förmåga att 
producera tex-
ter 

Eleven kan 
med enkla me-
ningar och ett 
konkret ord-
förråd berätta 
om vardagliga 
och konkreta 
saker som är 
viktiga för hen. 

 

Eleven behärs-
kar ett lätt för-
utsägbart ord-
förråd och 

Eleven kan re-
dogöra för det 
väsentliga och 
även för vissa 
detaljer angå-
ende vardag-
liga ämnen, 
verkliga eller 
fiktiva, som in-
tresserar hen. 

 

Eleven använ-
der sig av ett 
relativt omfat-

Eleven kan be-
rätta om van-
liga konkreta 
ämnen genom 
att beskriva, 
specificera och 
jämföra.  

 

Eleven ut-
trycker sig re-
lativt obehind-
rat. 

 

Eleven kan 
med rätt 
mångsidiga 
strukturer och 
ett omfat-
tande ordför-
råd uttrycka 
sig klart och 
exakt om olika 
ämnen som 
hör till det 
egna erfaren-
hetsområdet. 

 



485 
 

av varierande 
strukturer  

många cen-
trala struk-
turer.  

tande ordför-
råd och olika 
strukturer 
samt en del 
allmänna fra-
ser och idiom. 

Eleven kan 
skriva person-
liga och mera 
allmänna med-
delanden och 
uttrycka sina 
tankar också 
om en del fik-
tiva ämnen.  

 

Eleven använ-
der sig av ett 
relativt omfat-
tande ordför-
råd, vanliga 
idiom, olika 
strukturer och 
även komplice-
rade me-
ningar. 

Eleven kan ut-
trycka sina 
tankar också 
om fiktiva äm-
nen. 

 

Eleven kan 
delta också i 
mer formella 
diskussioner. 

 

RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ 

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuu-

den ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös 

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

tuskielellä.  

 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön 
sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin 

S1 L2, L5 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 L1 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruot-
sin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia 
rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

S2 L2, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 L4 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L2, L4 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L2, L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   
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T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakentei-
siin 

S3 L4, L5 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsi, B1-oppimäärä vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S3 L1-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet.  
 

S3 
Opetellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselle tärkeistä asioista. Oppilasta kannuste-
taan etsimään itselleen tärkeitä toimintaympäristöjä ja tutustumaan niihin vielä tarkemmin. 
 
Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäris-
töissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsi, B1-oppimäärä vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S3 L1-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet.  
 
S3 
Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäris-
töissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Ruotsi, B1-oppimäärä vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S3 L1-L7 

S1 
Opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset juhlat ja perinteet.  
 
S3 
Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäris-
töissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjois-

maisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä 

sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verra-

taan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka 

auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. 
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S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä te-

hokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn 

ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan op-

pilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 

kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 

opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitel-

laan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  
 
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. yh-

teistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitai-

toaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäka-

navia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimi-

sestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhtei-

sön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuk-

sia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  
 
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 
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Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen 

B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien pe-

rusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 

9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen B1-oppi-

määrän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin 

ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdis-

tetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta viitekehyksestä 

ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  
 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  
 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan pohjois-
maiseen kie-
liympäristöön 
sekä Pohjois-
maita yhdistä-
viin arvoihin 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
suomenruotsa-
laista ja poh-
joismaista kie-
liympäristöä 
sekä suomen-
ruotsalaisia ja 
pohjoismaisia 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Hän oppii 
tuntemaan 
Pohjoismaita 
yhdistäviä ar-
voja.  

Pohjoismaisen 
kieli- ja kult-
tuuriympäris-
tön hahmotta-
minen 

Oppilas osaa 
nimetä Poh-
joismaat ja joi-
takin pohjois-
maisia kieliä. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
suomenruotsa-
laisista ja poh-
joismaisista 
kulttuureista ja 
elämänmuo-
doista.  

Oppilas osaa 
nimetä Poh-
joismaat ja nii-
den viralliset 
kielet. 

 

Oppilas tietää, 
että ruotsia 
puhutaan eri 
tavoin Suo-
messa ja Ruot-
sissa. 

 

Oppilas osaa 
kertoa suo-
menruotsalai-
sista ja pohjois-
maisista kult-
tuureista ja 
elämänmuo-
doista. 

 

Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielestä käyttö-
kielenä Suo-
messa ja Poh-
joismaissa.  

 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä joistakin 
Suomessa ja 
Ruotsissa käy-
tetyn ruotsin 
kielen erityis-
piirteistä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla suo-
menruotsalai-
sia ja pohjois-
maisia kulttuu-
reita ja elä-
mänmuotoja. 

Oppilas osaa 
kuvailla ruotsin 
kieltä käyttö-
kielenä Suo-
messa ja Poh-
joismaissa.  

 

Oppilas osaa 
kertoa joista-
kin Suomessa 
ja Ruotsissa 
käytetyn ruot-
sin kielen eri-
tyispiirteistä.  
 
Oppilas osaa 
vertailla suo-
menruotsalai-
sia ja pohjois-
maisia kulttuu-
reita ja elä-
mänmuotoja. 

T2 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia säännön-
mukaisuuksia 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
ruotsin kielen 
säännönmukai-

Kielellinen 
päättely 
 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
ruotsin kielen 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
ruotsin kielen 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä ruot-

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä ruot-
sin kielen sään-
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ruotsin kie-
lessä on ja mi-
ten samoja 
asioita ilmais-
taan muissa 
kielissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-
sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 

suuksia ja ver-
tailemaan 
ruotsin kieltä 
muihin kieliin. 
Hän oppii käyt-
tämään kieli-
tiedon käsit-
teitä oppimi-
sensa tukena. 

säännönmukai-
suuksista. 

 

säännönmukai-
suuksia. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sin kielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 

 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
ruotsin kielen 
kielitiedon kä-
sitteistä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

sin kielen sään-
nönmukaisuuk-
sista. 

 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossa-
kin muussa kie-
lessä. 

 

Oppilas osaa 
kertoa ruotsin 
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

nönmukai-
suuksista ja so-
veltaa niitä. 

 

Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan ruot-
sissa ja jossa-
kin muussa kie-
lessä. 

 

Oppilas tuntee 
ruotsin kielen 
kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia kieliä ja 
arvioimaan op-
pimistaan itse-
näisesti ja yh-
teistyössä sekä 
ohjata oppi-
lasta myöntei-
seen vuorovai-
kutukseen, 
jossa tärkeintä 
on viestin välit-
tyminen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelul-
leen ja reflek-
toimaan oppi-
misprosessiaan 
itsenäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 
Hän oppii käyt-
tämään erilai-
sia tapoja op-
pia kieliä ja löy-
tää niistä itsel-
leen tehok-
kaimmat. Op-
pilas oppii ta-
poja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja 
vuorovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää itselle 
sopivia yleisim-
piä kielenop-
pimistapoja. 

 

Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää itselle 
sopivia keskei-
simpiä kie-
lenoppimista-
poja. 
   

Oppilas osaa 
eritellä tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

Oppilas osaa 
käyttää itselle 
sopivia moni-
puolisia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 

 

Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

T4 kannustaa 
ja ohjata oppi-
lasta huomaa-
maan mahdol-
lisuuksia käyt-
tää ruotsin 
kieltä omassa 
elämässään 
sekä käyttä-
mään ruotsia 
rohkeasti eri-
laisissa tilan-
teissa kou-
lussa ja koulun 
ulkopuolella 

S2 Oppilas oppii 
löytämään 
mahdollisuuk-
sia käyttää 
ruotsin kieltä 
omassa elä-
mässään.  
 
Oppilas oppii 
käyttämään 
ruotsia erilai-
sissa tilanteissa 
koulussa ja 
koulun ulko-
puolella.  

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 
 
 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista käyttää 
ruotsin kieltä. 

Oppilas osaa 
kertoa mahdol-
lisuuksista 
käyttää ruotsin 
kielen taitoa.  

Oppilas osaa 
kertoa, mihin 
hän voi käyttää 
ruotsin kielen 
taitoaan myös 
koulun ulko-
puolella ja kou-
lun päätyttyä. 

Oppilas osaa 
kertoa, kuinka 
ruotsin kielen 
taitoa voi hyö-
dyntää omassa 
elämässä kou-
lun ulkopuo-
lella ja koulun 
päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 
A1.3/A2.1 

T5 järjestää 
oppilaalle tilai-
suuksia harjoi-
tella eri vies-
tintäkanavia 
käyttäen suul-
lista ja kirjal-
lista vuorovai-
kutusta 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan eri-
laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 
 
 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti viestintä-
kumppanin tu-
kemana muu-
tamasta, kaik-
kein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintä-
tilanteesta. 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 
rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin.   

  

Oppilas selviy-
tyy monista ru-
tiininomaisista 
viestintätilan-
teista tukeu-
tuen joskus 
viestintäkump-
paniin. 

  

Oppilas selviy-
tyy monista ru-
tiininomaisista 
viestintätilan-
teista. 

 
Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja tutuissa 
ja jokapäiväi-
sissä tilan-
teissa. 

T6 tukea oppi-
lasta kielellis-
ten viestintä-
strategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
kielellisiä vies-
tintästrategi-
oita. 
 

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja (esim. 
eleet, piirtämi-
nen, sanastot, 
netti). 
 
Oppilas osaa 
joskus arvailla 
tai päätellä yk-
sittäisten sano-
jen merkityksiä 
asiayhteyden, 
yleistiedon tai 
muun kielitai-
tonsa perus-
teella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko 
ymmärtänyt.  

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin. 
 
Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja. 
 
Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista.  

Oppilas osallis-
tuu viestin-
tään, mutta 
tarvitsee vielä 
usein apukei-
noja. 
 
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein sanallisin 
ilmauksin, pie-
nin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin 
tai muunlai-
sella minimipa-
lautteella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa hyvin 
usein. 

 
 

Oppilas osallis-
tuu viestintään 
ja tarvitsee 
vain satunnai-
sesti apukei-
noja.  
 
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein sanallisin 
ilmauksin. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa melko 
usein turvau-
tuen harvem-
min ei-kielelli-
siin ilmaisuihin. 
 

Oppilas osaa 
soveltaa jonkin 
verran viestin-
täkumppanin 
ilmaisuja 
omassa viestin-
nässään. 

T7 auttaa op-
pilasta laajen-
tamaan kohte-
liaaseen kie-
lenkäyttöön 
kuuluvien il-
mausten tun-
temustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia.  

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (ter-
vehtiminen, 
hyvästely, kiit-
täminen) jois-
sakin kaikkein 
rutiininomai-
simmissa sosi-
aalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 
rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa.  

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aaseen kielen-
käyttöön kuu-
luvia ilmauksia 
monissa rutii-
ninomaisissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa. 

Oppilas selviy-
tyy joistakin ly-
hyistä sosiaali-
sista tilanteista 
ja osaa käyttää 
joitakin kohte-
liaita terveh-
dyksiä ja pu-
huttelumuo-
toja sekä esit-
tää esimerkiksi 
pyyntöjä, kut-
suja, ehdotuk-
sia ja anteeksi-
pyyntöjä ja 
vastata sellai-
siin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 
A1.3/A2.1 
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T8 rohkaista 
oppilasta tul-
kitsemaan ikä-
tasolleen sopi-
via ja itseään 
kiinnostavia 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä. 

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää vähäi-
sen määrän yk-
sittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja sanoja ja 
ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin 
rajallisen mää-
rän kirjoitus-
merkkejä. 

  

  

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 

 

Oppilas tunnis-
taa tekstistä 
yksittäisiä tie-
toja.   

Oppilas ym-
märtää yksin-
kertaista, tut-
tua sanastoa ja 
ilmaisuja sisäl-
tävää kirjoitet-
tua tekstiä ja 
hidasta pu-
hetta asiayh-
teyden tuke-
mana. 

 

Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas ym-
märtää help-
poja, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sekä hi-
dasta puhetta 
sisältäviä teks-
tejä. 

 

Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa tie-
don lyhyistä, 
yksinkertai-
sista, itseään 
kiinnostavista 
viesteistä ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua 
sanastoa sisäl-
tävästä, enna-
koitavasta 
tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 
A1.3/A2.1 

T9 tarjota op-
pilaalle run-
saasti tilai-
suuksia harjoi-
tella pieni-
muotoista pu-
humista ja kir-
joittamista eri-
laisista ai-
heista kiinnit-
täen huomiota 
myös ääntä-
miseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta oleel-
lisimpiin ra-
kenteisiin 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
ruotsin kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita. Hän oppii 
ääntämään 
ymmärrettä-
västi. 
  

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 
opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia ymmärret-
tävästi ja osaa 
kirjoittaa joita-
kin erillisiä sa-
noja ja sanon-
toja. 

Oppilas pystyy 
kertomaan 
joistakin tu-
tuista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoittaa 
muutaman ly-
hyen lauseen 
harjoitelluista 
aiheista. 
 

Oppilas ääntää 
useimmat har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi ja hallit-
see hyvin sup-
pean perussa-
naston, muuta-
man tilan-
nesidonnaisen 
ilmauksen ja 
peruskieliopin 
aineksia.  

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
ja ääntää har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi. 

 
 

Oppilas pystyy 
kertomaan jo-
kapäiväisistä ja 
konkreettisista 
sekä itselleen 
tärkeistä asi-
oista käyttäen 
yksinkertaisia 
lauseita ja 
konkreettista 
sanastoa. 
 

Oppilas osaa 
keskeistä pe-
russanastoa ja 
rakenteita.  

 

Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissa kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 
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SUOMEN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ (FINSKA, B1-LÄROKURS) 

 

Eleverna ska uppmuntras att använda finska mångsidigt för att kommunicera och söka information. Målet 

för undervisningen är att stödja eleven att fördjupa de kunskaper som inhämtats i årskurs 3–6, utveckla ele-

vens språkliga medvetenhet och slutledningsförmåga och samtidigt främja elevens färdigheter för språkstu-

dier. Förståelsen för kulturell mångfald ska fördjupas genom att man diskuterar om värdebundna företeelser 

som är förknippade med olika språkgrupper och även ger utrymme för bearbetning av känslor.  

 
Undervisningen i finska kan integreras i undervisningen i olika läroämnen och de mångvetenskapliga lärom-
rådena och tvärtom. Eleverna ska uppmuntras att söka information på finska i olika läroämnen. 
 
Mål för undervisningen i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Mål för undervisningen  Innehåll som ank-
nyter till målen 

Kompetens som 
målet anknyter till 

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet   

M1 uppmuntra eleven att lägga märke till likheter och olik-
heter i det talade och det skrivna finska språket, att söka in-
formation om något eller några språk som är besläktade 
med finska språket 

I1 K2, K5 

M2 handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i 
finska språket och att använda sig av språkvetenskapliga be-
grepp som stöd för lärandet 

I1 K1, K4 

Färdigheter för språkstudier   

M3 uppmuntra eleven att sätta upp mål, att utnyttja olika 
sätt för att lära sig finska och att utvärdera sitt lärande med 
hjälp av både självbedömning och kamratbedömning samt 
att handleda eleven att delta i en uppbyggande kommuni-
kation i vilken det viktigaste är att man når fram med sitt 
budskap 

I2 K1 

M4 uppmuntra eleven att lägga märke till möjligheterna att 
använda finska i sitt eget liv och handleda hen att modigt an-
vända språket i olika situationer i och utanför skolan 

I2 K2, K7 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera   

M5 erbjuda eleven tillfällen att öva sig i muntlig och skriftlig 
kommunikation med hjälp av olika medier 

I3 K4 

M6 handleda eleven i att använda sig av språkliga kommuni-
kationsstrategier 

I3 K2, K4 

M7 hjälpa eleven att öka sin kännedom om uttryck som kan 
användas i och som hör till artigt språkbruk 

I3 K2, K4, K6 

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter   

M8 uppmuntra eleven att tolka för sig själv och sin ålders-
grupp lämpliga och intressanta muntliga och skriftliga texter 

I3 K4 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter   

M9 ge eleven många möjligheter att öva sig i att tala och 
skriva i för åldern lämpliga situationer och i detta samman-
hang fästa uppmärksamhet vid uttal och vid strukturer som 
är relevanta för textens innehåll 

I3 K4, K5 

 
Centralt innehåll som anknyter till målen för B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9  
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I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet: Att bekanta sig med typiska drag i det finska språket, med den 

finska kulturen och med finska språkmiljöer och släktspråk. Att fästa uppmärksamhet vid skillnader mellan 

talad och skriven finska och att jämföra det finska språket med andra språk eleverna studerar. Att använda 

språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna att jämföra språk med varandra och att studera finska. 

 
I2 Färdigheter för språkstudier: Att använda olika lärstrategier, läromedel och lärmiljöer effektivt och på ett 

sätt som stärker studiemotivationen. Att tillämpa arbetssätt som främjar självständigt, långsiktigt arbete och 

kritisk informationssökning. Att träna kommunikativa färdigheter och uppmuntra eleverna att använda språ-

ket mångsidigt i olika situationer. 

 
I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, förmåga att producera tex-

ter: Att välja innehåll med målet att eleven ska klara sig på finska i olika sammanhang, att innehållet ska vara 

aktuellt, för eleverna intressant, rikta sig mot andra stadiets utbildning och göra eleverna bekanta med den 

språkkunskap som behövs i arbetslivet och i fortsatta studier. Att lära sig ordförråd och strukturer i samband 

med olika slags texter. Att öva sig rikligt i olika kommunikationssituationer och med hjälp av olika medier. 

 
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Målet är att språkbruket ska vara så korrekt, naturligt och så relevant för eleverna som möjligt. Arbetet ska 

även ske genom pararbete, smågruppsarbete och lärande tillsammans i olika typer av lärmiljöer. För att 

uppnå målen för flerspråkighet och språkpedagogik behövs samarbete mellan lärarna. Eleverna ska med 

hjälp av spel, musik och drama få möjlighet att testa sina växande språkkunskaper och även bearbeta attity-

der. Olika lärmiljöer, medier och digitala verktyg ska mångsidigt användas i undervisningen. Eleverna ska 

uppmuntras att vara aktiva och ta självständigt ansvar för sitt lärande med hjälp av den europeiska språk-

portfolion eller motsvarande verktyg. Med hjälp av olika nätverk får eleverna också bekanta sig med flersprå-

kigheten och den kulturella mångfalden i närmiljön eller samhället. Målspråket finska används alltid när det 

är möjligt. 

Handledning, differentiering och stöd i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9 

Eleverna ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer 

utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Eleverna ska också uppmuntras att studera andra språk som sko-

lan erbjuder. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att 

den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från tidigare. 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i B1-lärokursen i finska i årskurs 7–9  

Bedömningen ska vara mångsidig och ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Med 

hjälp av uppmuntrande och handledande respons som anknyter till formativ bedömning hjälper man ele-

verna att bli medvetna om sina egna färdigheter och att utveckla dem. Eleverna ska uppmuntras att tillämpa 

sina kunskaper i olika kommunikationssituationer. Lärandet ska bedömas på flera olika sätt, också genom 

självvärdering och kamratrespons. Den summativa bedömningen ska grunda sig på hur väl och i vilken mån 

eleven uppnått målen som ställts upp i den lokala läroplanen för B1-lärokursen i finska. 

Bedömningen av växande språkkunskap ska grunda sig på den europeiska referensramen och den finländska 

nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling som utarbetats utgående från den. Som verktyg vid bedöm-

ningen kan man även använda till exempel den europeiska språkportföljen.  

Bedömningen ska vara mångsidig så att elever som har inlärningssvårigheter i språket, eller som på något 

annat sätt har ett annorlunda språkligt utgångsläge, ges olika möjligheter att visa sitt kunnande.   
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Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i B1-lärokursen i finska avslutas i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet 

med timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur 

väl och i vilken mån eleven uppnått målen i lärokursen i B1-finska då studierna avslutas. Då slutvitsordet 

bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för slutbedömningen i B1-

lärokursen i finska som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende 

av för vilken årskurs 7, 8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en hel-

hetsbedömning som ska bildas utgående från målen och kunskapskraven för B1-lärokursen i finska. Eleven 

har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar den 

nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för 

vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas utgående från målen för B1-lärokursen i finska och i relation till ovan nämnda 

kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre kunskapsnivå i något mål kan det kompen-

sera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå i 

slutbedömningen i B1-lärokursen i finska och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

I vitsordet 9 som gäller målen för undervisningen (M6-M9) och som anknyter till växande språkkunskap i B1-

lärokursen i finska har två kunskapsnivåer A1.3 och A2.1 kombinerats till en mellannivå A1.3/A2.1. Kunskaps-

nivåerna finns i den europeiska referensramen och i den finländska nivåskalan för språkkunskap och språk-

utveckling som utarbetats utgående från den. 

 

Mål för under-
visningen  

 

 

 

Innehåll Mål för läran-
det som här-
letts ur målen 
för undervis-
ningen 

Föremål för 
bedömningen   

Kunskapskrav 
för vitsordet 
fem  

Kunskapskrav 
för vitsordet 
sju  

Kunskapskrav 
för vitsordet 
åtta 

Kunskapskrav 
för vitsordet 
nio  

Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

M1 upp-
muntra eleven 
att lägga 
märke till 
språkmiljön 
och likheter 
och olikheter i 
jämförelse 
med det andra 
nationalsprå-
ket  

 

I1 Eleven lär sig 
att lägga 
märke till kul-
turella skillna-
der mellan 
nationalsprå-
ken. 

 

Eleven lär 
känna språk-
miljön.  

 

Förståelse för 
frågor som an-
knyter till språ-
kets och kul-
turens bety-
delse 

 

 

Eleven känner 
till att man ta-
lar finska och 
svenska i Fin-
land.  

 

Eleven lägger 
märke till olika 
språkmiljöer i 
Finland. 

Eleven kan be-
rätta varför 
man talar 
finska och 
svenska i Fin-
land. 

 

Eleven är med-
veten om olika 
språkmiljöer 
och att de har 
betydelse för 
individen. 

Eleven känner 
till olika språk-
miljöer och 
kan beskriva 

särdrag i dessa. 

 

Eleven förstår 
språkets bety-
delse för indi-
viden. 

Eleven kan 
jämföra olika 
språkmiljöer 
och särdragen 
i dessa. 

 

Eleven kan ta 
språkens bety-
delse i beak-
tande i olika 
språkmiljöer. 

M2 handleda 
eleven att 
lägga märke 
till regelbun-
denheter i 
finska språket 
och att an-
vända sig av 
språkveten-
skapliga be-
grepp som 
stöd för sitt lä-
rande 

I1 Eleven lär sig 
att ge akt på 
regelbunden-
heter i finska 
språket och att 
göra jämförel-
ser mellan 
finska och 
andra språk. 

 

Eleven lär sig 
att använda 

Språklig för-
måga 

Eleven kan 
göra iakttagel-
ser om några 
regelbunden-
heter i det 
finska språket. 

Eleven kan dra 
några slutsat-
ser om regel-
bundenheter i 
det finska 
språket i jäm-
förelse med 
andra språk. 

 

Eleven kan ge 
exempel på 

Eleven kan dra 
slutsatser om 
regelbunden-
heter i finska i 
jämförelse 
med andra 
språk. 

 

Eleven kan be-
rätta om cen-
trala språkve-
tenskapliga be-
grepp i finska 

Eleven kan  

dra slutsatser 
om regelbun-
denheter i 
finska språket, 
tillämpa dem 
samt jämföra 
olika sätt att 
uttrycka 
samma saker i 
olika språk. 
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språkveten-
skapliga be-
grepp som 
stöd för sitt lä-
rande. 

några språkve-
tenskapliga be-
grepp i finska 
och använda 
dem för att ut-
veckla sina 
språkkun-
skaper.  

och använda 
dem för att ut-
veckla sina 

språkkunska-
per. 

 

Eleven känner 
till och kan an-
vända centrala 
språkveten-
skapliga be-
grepp i finska 
för att ut-
veckla sina 
språkkun-
skaper. 

Färdigheter för språkstudier 

M3 upp-
muntra eleven 
att ställa upp 
mål, att ut-
nyttja olika 
sätt för att lära 
sig finska och 
reflektera över 
sitt lärande 
självständigt 
och i samar-
bete med 
andra samt 
handleda ele-
ven att delta 
på ett uppbyg-
gande sätt i 
kommunikat-
ion där det vik-
tigaste är att 
man når fram 
med sitt bud-
skap 

I2 Eleven lär sig 
att ställa upp 
mål för sina 
språkstudier 
och att reflek-
tera över sitt 
lärande själv-
ständigt och i 
samarbete 
med andra.  

 

Eleven lär sig 
att använda 
olika sätt för 
att lära sig 
språk och att 
hitta de mest 
effektiva för 
hens eget lä-
rande.  

 

Eleven lär sig 
olika sätt att 
delta uppbyg-
gande i kom-
munikation. 

Förmåga att 
ställa upp mål, 
utnyttja studi-
estrategier och 
reflektera över 
sitt lärande 
samt förmåga 
att bilda sig en 
uppfattning 
om olika sätt 
att delta i 
kommunikat-
ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan an-
vända några 
för hen själv 
passande sätt 
att lära sig 
språk. 

 

Eleven kan ge 
några exempel 
på olika sätt 
att delta upp-
byggande i 
kommunikat-
ion. 

 

Eleven kan an-
vända de van-
ligaste och för 
hen själv pas-
sande sätten 
att lära sig 
språk. 

 

Eleven kan be-
skriva olika 
sätt att delta 
uppbyggande i  

kommunika-
tion. 

 

Eleven kan an-
vända de mest 
centrala och 
för hen själv 
passande sät-
ten att lära sig 
språk. 

 

Eleven kan 
jämföra olika 
sätt att delta 
uppbyggande i 
kommunikat-
ion.  

Eleven kan 
mångsidigt an-
vända sig av 
varierande och 
för hen själv 
passande sätt 
att lära sig 
finska.  

 

Eleven kan 
jämföra och 
reflektera över 
olika sätt att 
delta uppbyg-
gande i kom-
munikation.  

M4 uppmuntra 
eleven att 
lägga märke 
till möjlighet-
erna att an-
vända sina 
språkfärdig-
heter och 
handleda hen 
att modigt an-
vända språket 
i olika situat-
ioner i och ut-
anför skolan 

I2 Eleven lär sig 
att hitta möj-
ligheter att an-
vända sina 
kunskaper ge-
nom att mo-
digt utnyttja 
språket i olika 
situationer i 
och utanför 
skolan. 

 

Förmåga att 
utveckla sina 

färdigheter för 
kontinuerligt 
språklärande 

 

Eleven kan ge 
några exempel 
på möjligheter 
att utveckla 
kunskaperna i 
finska. 

Eleven kan be-
skriva möjlig-
heter att ut-
veckla kun-
skaperna i 
finska även ef-
ter avslutad 
skolgång. 

 

 

Eleven kan jäm-
föra olika möj-
ligheter att till-
lämpa och ut-
veckla kunskap-
erna i 

finska även ef-
ter avslutad 
skolgång. 

 

 

Eleven kan re-
flektera över 
och jämföra 
olika möjlig-
heter att till-
lämpa och ut-
veckla kunskap-
erna i finska 
även efter av-
slutad skolgång. 

 

 

Växande språkkunskap, förmåga att kommunicera Kuns-
kapsnivå 
A1.1 

Kuns-
kapsnivå 
A1.2 

Kuns-
kapsnivå 
A1.3 

Kuns-
kapsnivå 
A1.3/A2.1 

M5 erbjuda 
eleven till-
fällen att öva 
sig i muntlig 
och skriftlig 
kommunikat-
ion med hjälp 
av olika me-
dier 

I3 Eleven lär sig 
att aktivt delta 
i olika kommu-
nikationssitu-
ationer. 

Kommunikati-
onsförmåga i 
olika situati-
oner 

Eleven klarar 
sporadiskt av, 
med stöd av 
sin samtals-
partner, några 
ofta återkom-
mande och ru-
tinmässiga 

Eleven klarar 
sporadiskt av 
ofta återkom-
mande rutin-
mässiga kom-
munikationssi-
tuationer, men 
tar för det 
mesta ännu 
stöd av sin 

Eleven reder 
sig i många ru-
tinmässiga 
kommunikat-
ionssituationer 
men tar ibland 
stöd av sin 
samtalspart-
ner. 

Eleven reder 
sig i många ru-
tinmässiga 
kommunikat-
ionssituat-
ioner. 
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kommunikat-
ionssituat-
ioner. 

samtalspart-
ner. 

Eleven kan ut-
byta tankar el-
ler information 
i bekanta och 
vardagliga si-
tuationer. 

M6 handleda 
eleven i att an-
vända sig av 
språkliga kom-
munikations-
strategier 

I3 Eleven lär sig 
att använda 
olika språkliga 
kommunikat-
ionsstrategier. 

Användning av 
kommunikati-
onsstrategier 

Eleven behö-
ver mycket 
hjälpmedel (till 
exempel ges-
ter, teck-
ningar, lexi-
kon, internet). 

 

Eleven kan 
ibland gissa el-
ler härleda en-
skilda ords be-
tydelse utgå-
ende från kon-
texten, allmän 
kunskap eller 
sina andra 
språkkun-
skaper. 

 

Eleven kan ut-
trycka om hen 
har förstått. 

Eleven använ-
der sig av det 
mest centrala 
ord- och ut-
trycksförrådet 
i sin kommuni-
kation. 

 

Eleven behö-
ver mycket 
hjälpmedel.  

 

Eleven kan be 
samtalspart-
nern att upp-
repa eller tala 
långsammare. 

Eleven deltar i 
kommunikat-
ion men behö-
ver fortfa-
rande ofta 
hjälpmedel.  

 

Eleven kan re-
agera med 
korta verbala 
uttryck, små 
gester (t.ex. 
genom att 
nicka), ljud el-
ler liknande 
minimal re-
spons. 

 

Eleven måste 
ofta be sam-
talspartnern 
att förtydliga 
eller upprepa. 

Eleven deltar i 
kommunikat-
ion och behö-
ver endast 
sporadiskt 
hjälpmedel. 

 

Eleven kan re-
agera med 
korta verbala 
uttryck.  

 

Eleven måste 
relativt ofta be 
om förtydli-
gande eller 
upprepning 
och behöver 
mera sällan 
stödja sig på 
non-verbala 
uttryck. 

 

Eleven kan ut-
nyttja samtals-
partnerns ut-
tryck i sin egen 
kommunikat-
ion. 

M7 hjälpa ele-
ven att öka sin 
kännedom om 
uttryck som 
hör till artigt 
språkbruk 

I3 Eleven lär sig 
ett lämpligt 
och artigt 
språkbruk. 

Kulturellt 
lämpligt 
språkbruk 

Eleven kan an-
vända några 
för språket el-
ler kulturen ty-
piska artig-
hetsfraser 
(hälsa, säga 
adjö, tacka) i 
några mycket 
rutinmässiga 
sociala sam-
manhang. 

Eleven kan an-
vända några av 
de allra vanlig-
aste artighets-
fraserna ty-
piska för språ-
ket i rutin-
mässiga soci-
ala samman-
hang. 

Eleven kan an-
vända vanliga 
uttryck som 
kännetecknar 
artigt språk-
bruk i många 
rutinmässiga 
sociala sam-
manhang. 

Eleven klarar 
av några korta 
sociala situat-
ioner och kan 
använda några 
artiga häls-
nings- och till-
talsfraser samt 
framföra till 
exempel öns-
kemål, invitat-
ioner, förslag 
och ursäkter 
och besvara 
sådana.  

Växande språkkunskap, förmåga att tolka texter Kuns-
kapsnivå 
A1.1 

Kuns-
kapsnivå 
A1.2 

Kuns-
kapsnivå 
A1.3 

Kuns-
kapsnivå 
A1.3/A2.1 

M8 upp-
muntra eleven 
att tolka för sig 
själv och sin ål-
dersgrupp 
lämpliga och 
intressanta 
muntliga och 
skriftliga texter 

I3 Eleven lär sig 
att förstå för 
åldern lämp-
liga muntliga 
och skriftliga 
texter. 

Förmåga att 
tolka texter 

Eleven förstår 
en begränsad 
mängd talade 
och skrivna 
ord och ut-
tryck.  

 

Eleven förstår 
skriven text 
bestående av 
några ord och 
långsamt tal 
som innehåller 
inövade, be-
kanta ord och 
uttryck.  

Eleven förstår 
med hjälp av 
kontexten skri-
ven text och 
långsamt tal 
som innehåller 
enkla, bekanta 
ord och ut-
tryck. 

Eleven förstår 
texter som in-
nehåller enkla, 
bekanta ord 
och uttryck 
samt tydligt 
tal. 
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Eleven känner 
till teckensy-
stemet eller 
ett mycket be-
gränsat antal 
skrivtecken. 

 

Eleven kan ur-
skilja enskilda 
fakta i en text. 

 

Eleven kan 
plocka ut enkel 
information 
hen behöver 
ur en kort text. 

Eleven förstår 
det centrala 
innehållet i 
korta, enkla 
budskap som 
intresserar hen 
och grundtan-
karna i en för-
utsägbar text 
som innehåller 
ett bekant ord-
förråd. 

Växande språkkunskap, förmåga att producera texter Kuns-
kapsnivå 
A1.1 

Kuns-
kapsnivå 
A1.2 

Kuns-
kapsnivå 
A1.3 

Kuns-
kapsnivå 
A1.3/A2.1 

M9 ge eleven 
många möjlig-
heter att öva 
sig i att tala 
och skriva i för 
åldern lämp-
liga situationer 
och i detta 
sammanhang 
fästa upp-
märksamhet 
vid uttal och 
vid strukturer 
som är rele-
vanta för tex-
tens innehåll 

I3 Eleven lär sig 
att uttrycka sig 
muntligt och 
skriftligt ge-
nom att an-
vända lämpligt 
ordförråd och 
centrala struk-
turer. 

  

Eleven lär sig 
att uttala be-
gripligt. 

Förmåga att 
producera tex-
ter 

Eleven kan ut-
trycka sig 
mycket be-
gränsat i tal 
med hjälp av 
inövade ord 
och inlärda 
standardut-
tryck.  

 

Eleven uttalar 
några inövade 
uttryck begrip-
ligt.  

 

Eleven kan 
skriva några 
enskilda ord 
och uttryck. 

Eleven kan 
med hjälp av 
ett begränsat 
uttrycksförråd 
berätta om 
några bekanta 
och för hen 
viktiga saker 
samt skriva 
några korta 
meningar om 
inövade äm-
nen. 

 

Eleven uttalar 
de flesta inö-
vade uttrycken 
begripligt.  

 

Eleven behärs-
kar ett mycket 
begränsat ord-
förråd, några 
situations-
bundna ut-
tryck och en 
del av den ele-
mentära gram-
matiken. 

Eleven behärs-
kar en begrän-
sad mängd 
korta, inövade 
uttryck, det 
mest centrala 
ordförrådet 
och grundläg-
gande sats-
strukturer.  

 

Eleven kan 
med hjälp av 
ett begränsat 
uttrycksförråd 
berätta om 
vardagliga och 
för hen viktiga 
saker samt 
skriva enkla 
meddelanden. 

 

Eleven uttalar 
inövade ut-
tryck begrip-
ligt. 

Eleven kan 
med enkla me-
ningar och ett 
konkret ord-
förråd berätta 
om vardagliga 
och konkreta 
saker som är 
viktiga för hen.  

 

Eleven behärs-
kar ett centralt 
ordförråd och 
strukturer. 

 

Eleven kan till-
lämpa några 
grundläggande 
uttalsregler. 

 

15.4.3 VIERAAT KIELET  

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 

määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

Oppiaineen tehtävä  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 
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vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle 

ja luovuudelle. 

Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kou-

luyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viesti-

mään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kult-

tuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiin-

nostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja 

sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaih-

televia ja toiminnallisia työtapoja. 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. 

Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa 

myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 

kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuk-

sia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille 

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiin-

nostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille 

sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huo-

miota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

 

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ 

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Ope-

tuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää op-

pilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden 

ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tun-

teiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetus-

kielellä.  

 

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimi-

sen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.  

 

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen 

ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa. 

 
Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   
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T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin 
liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kult-
tuurienvälistä toimintakykyä  

S1 L1, L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta 
maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kie-
lissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L3 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäi-
sesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaiku-
tukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen  

S2 L1, L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia  

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista 
oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, 
joissa käsitellään myös mielipiteitä  

S3 L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeino-
jen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä 

S3 L4, L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja 
tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia it-
selleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 
lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua 
tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä 
aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohja-
ten hyvään ääntämiseen 

S3 L5, L6 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L6 

S1 
Esitellään erilaisia englanninkielisiä toimintaympäristöjä ja tapoja toimia niissä. Opetellaan kertomaan joka-
päiväisistä ja konkreettisista sekä itselle tärkeistä asioista. Oppilasta kannustetaan etsimään itselleen tär-
keitä toimintaympäristöjä ja tutustumaan niihin vielä tarkemmin. 
 
Hyödynnetään opetuksessa muita kieliä, silloin kun mietitään sanaston ja rakenteiden yhtenevyyttä.  
S2 
Oppilasta rohkaistaan toimimaan mukavuusalueen ulkopuolella.  
 
S3 
Oppilasta kannustetaan olemaan aloitteellinen vuorovaikutuksessa.  
 
Oppilas harjoittelee eri kohteliaisuuskäytänteitä.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 
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Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L6 

S2 
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita ja käyttää itselleen sopivia opiskelutapoja. Rohkaistaan elinikäiseen 
oppimiseen.  
 

S3 
Oppilas pystyy ilmaisemaan mielipiteensä ja erilaisia näkökulmia ajankohtaisista aiheista.  
 

Oppilas tiedostaa erot oman kulttuurinsa ja kohdekulttuurin välillä kohteliasuuskäytänteissä.  
 

Rohkaistaan oppilaita toimimaan verkostoissa, joissa kansainvälisyys on osa toimintaa.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L6 

S2 
Kiinnitetään huomiota viestin välittymiseen ja toisia kannustavaan vuorovaikutukseen. 
 

S3 
Aihepiirit laajenevat omaan elämään liittyvistä asioista suurempiin ajankohtaisiin aihealueisiin. 
 

Oppilas tuntee kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan huomioon vuorovaikutustilanteessa kulttuu-
risiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.  
 

Rohkaistaan oppilaita toimimaan verkostoissa, joissa kansainvälisyys on osa toimintaa. 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja 

rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lin-

gua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti 

on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 

englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen 

varianteista. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-

puolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tie-

don luotettavuuden arviointia. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, 

oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työ-

elämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja glo-

baalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanas-

toa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 
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Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 

avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden 

avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään 

aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kie-

len A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien 

perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 

tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin kielen A-oppi-

määrän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 
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jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppimäärän päättöarvioin-

tiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yh-

distetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi B1.1/B1.2. Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta viitekehyk-

sestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää op-
pilaan taitoa 
pohtia englan-
nin asemaan 
ja varianttei-
hin liittyviä il-
miöitä ja ar-
voja sekä an-
taa oppilaalle 
valmiuksia ke-
hittää kulttuu-
rienvälistä toi-
mintakykyään 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
englannin kie-
len asemaan ja 
variantteihin 
liittyviä arvoja. 
Hän oppii kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Oppilas 
oppii kehittä-
mään kulttuu-
rien välistä toi-
mintakykyään. 
 

Kielen ase-
maan ja vari-
antteihin liitty-
vien kysymys-
ten huomaa-
minen ja kult-
tuurien välinen 
toimintakyky 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
maita, joissa 
englantia pu-
hutaan. 
 
Oppilas osaa 
kertoa jotakin 
kielialueen 
maiden kult-
tuureista ja 
elämänmuo-
doista.  

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
englantia pu-
hutaan ja että 
sitä puhutaan 
eri tavoin. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
      
Oppilas osaa 
nimetä vuoro-
vaikutukseen 
liittyviä kult-
tuurisia piir-
teitä. 

Oppilas osaa 
kertoa englan-
nin asemasta 
maailmankie-
lenä. 
  
Oppilas osaa 
vertailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 
Oppilas osaa 
kertoa kulttuu-
risista piirteistä 
vuorovaikutuk-
sessa. 
 

Oppilas osaa 
pohtia englan-
nin asemaa 
maailmankie-
lenä ja siihen 
liittyviä ilmi-
öitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kielialu-
een maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kulttuu-
risia piirteitä 
vuorovaikutuk-
sessa. 

T2 kannustaa 
oppilasta löy-
tämään kiin-
nostavia eng-
lanninkielisiä 
sisältöjä ja toi-
mintaympäris-
töjä, jotka laa-
jentavat käsi-
tystä globali-
soituvasta 
maailmasta ja 
siinä toimimi-
sen mahdolli-
suuksista 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
englanninkieli-
siä aineistoja ja 
toimintaympä-
ristöjä, jotka 
laajentavat kä-
sitystä globali-
soituvasta 
maailmasta. 

Maailmankan-
salaisen taito-
jen kehittämi-
nen englannin 
kieltä hyödyn-
tämällä 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä joistakin 
aineistoista ja 
toimintaympä-
ristöistä, joissa 
voi käyttää 
englannin 
kieltä.  

Oppilas osaa 
nimetä englan-
ninkielisiä ai-
neistoja ja toi-
mintaympäris-
töjä, jotka edis-
tävät hänen 
oppimistaan.  
 

Oppilas osaa 
vertailla eng-
lanninkielisiä 
aineistoja ja 
toimintaympä-
ristöjä, jotka 
edistävät hä-
nen oppimis-
taan  

Oppilas osaa 
pohtia, miten 
hän voi hyö-
dyntää englan-
ninkielisiä ai-
neistoja ja toi-
mintaympäris-
töjä omaa op-
pimistaan edis-
tääkseen. 

T3 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia säännön-
mukaisuuksia 
englannin kie-
lessä on ja mi-
ten samoja 
asioita ilmais-
taan muissa 
kielissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuksia 
ja vertaile-
maan englan-
nin kieltä mui-
hin kieliin.  Hän 
oppii käyttä-
mään kielitie-
don käsitteitä 
oppimisensa 
tukena. 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuk-
sista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuk-
sista. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä eng-
lannin kielen 
säännönmukai-
suuksista. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miten 
sama asia il-
maistaan eng-
lannissa ja jos-
sakin muussa 
kielessä. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä eng-
lannin kielen 
säännönmukai-
suuksista ja so-
veltaa niitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan eng-
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sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 

maistaan eng-
lannissa ja jos-
sakin muussa 
kielessä. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
englannin kie-
len kielitiedon 
käsitteistä ja 
osaa käyttää 
niitä kielitai-
tonsa kehittä-
miseen.  

 
Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

lannissa ja jos-
sakin muussa 
kielessä. 
 
Oppilas tuntee 
englannin kie-
len keskeisiä 
kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia englan-
tia ja arvioi-
maan oppi-
mistaan itse-
näisesti ja yh-
teistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta ra-
kentavaan 
vuorovaiku-
tukseen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välitty-
minen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelul-
leen ja reflek-
toimaan oppi-
misprosessiaan 
itsenäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 
Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia tapoja 
oppia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. Op-
pilas oppii ta-
poja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja 
vuorovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
 
Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
   
Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia englan-
nin kieltä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

T5 kehittää 
oppilaan itse-
näisyyttä so-
veltaa luovasti 
kielitaitoaan 
sekä jatkuvan 
kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan it-
senäisesti 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii hyödyn-
tämään ympä-
ristönsä kielel-
lisiä virikkeitä. 
Oppilaalle ke-
hittyy luotta-
mus itseensä 
kielenoppijana. 
 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
englannin kie-
len taitoaan. 

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää englan-
nin kielen tai-
toaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia sovel-
taa ja kehittää 
englannin kie-
len taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia soveltaa ja 
kehittää eng-
lannin kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 
 

Taitotaso B1.1 
 

Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T6 rohkaista 
oppilasta osal-
listumaan kes-
kusteluihin 
monenlaisista 
oppilaiden ikä-
tasolle ja elä-
mänkokemuk-
seen sopivista 
aiheista, joissa 
käsitellään 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan ak-
tiivisesti erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 

Oppilas selviy-
tyy monista ru-
tiininomaisista 
viestintätilan-
teista tukeu-
tuen joskus 
viestintäkump-
paniin. 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti 
monenlaisista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista ja pystyy 
enenevässä 
määrin ole-
maan aloitteel-
linen viestintä-
tilanteessa. 

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivat-
tomasti joka-
päiväisissä 
viestintätilan-
teissa.  

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
myös joissakin 
vaativammissa 
tilanteissa, ku-
ten keskustel-
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myös mielipi-
teitä 

taessa ajan-
kohtaisesta ta-
pahtumasta. 

T7 tukea oppi-
laan aloitteel-
lisuutta vies-
tinnässä, kom-
pensaatiokei-
nojen käy-
tössä ja merki-
tysneuvotte-
lun käymi-
sessä 

S3 Oppilas oppii 
olemaan aloit-
teellinen vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään 
viestintästrate-
gioita. 
 

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas osallis-
tuu viestin-
tään, mutta 
tarvitsee edel-
leen usein apu-
keinoja. 
  
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein 
sanallisin il-
mauksin, pie-
nin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin 
tai muunlai-
sella minimipa-
lautteella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa hyvin 
usein. 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään 
käyttäen tarvit-
taessa vaki-
osanontoja 
pyytäessään 
tarkennusta 
avainsanoista.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä silloin 
tällöin. 
 
Oppilas käyt-
tää esim. lähi-
käsitettä tai 
yleisempää kä-
sitettä, kun ei 
tiedä täsmäl-
listä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki). 

Oppilas pystyy 
jossain määrin 
olemaan aloit-
teellinen vies-
tinnän eri vai-
heissa 
ja osaa varmis-
taa, onko vies-
tintäkumppani 
ymmärtänyt 
viestin, sekä 
kiertää 
tai korvata tun-
temattoman 
sanan tai muo-
toilla viestinsä 
uudelleen. 
 
Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan tunte-
mattomien 
ilmauksien 
merkityksistä. 

Oppilas pystyy 
olemaan aloit-
teellinen tut-
tua aihetta kä-
sittelevässä 
vuorovaikutus-
tilanteessa ja 
osaa varmis-
taa, onko vies-
tintäkumppani 
ymmärtänyt 
viestin, korjata 
väärinymmär-
ryksiä sekä 
kiertää tai kor-
vata tuntemat-
toman sanan 
tai muotoilla 
viestinsä uu-
delleen.  
 
Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan tunte-
mattomien ja 
melko mutkik-
kaidenkin il-
mauksien mer-
kityksistä. 

T8 auttaa op-
pilasta tunnis-
tamaan vies-
tinnän kult-
tuurisia piir-
teitä ja tukea 
oppilaiden ra-
kentavaa kult-
tuurienvälistä 
viestintää 

S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
viestinnän kult-
tuurisia piir-
teitä. Hän oppii 
käyttämään 
kieltä kulttuu-
rien välisessä 
viestinnässä. 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia il-
mauksia mo-
nissa rutiinin-
omaisissa sosi-
aalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, 
kuten tiedon-
vaihtoon sekä 
mielipiteiden 
ja asenteiden 
asianmukai-
seen ilmaise-
miseen.  
 
Oppilas pystyy 
keskustele-
maan kohteli-
aasti käyttäen 
tavanomaisia 
ilmauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt. 
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomi-
oon joitakin 
tärkeimpiä 
kulttuurisiin 
käytänteisiin 
liittyviä näkö-
kohtia. 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt ja 
osaa kiinnittää 
huomiota kie-
lenkäytön 
muodollisuu-
teen.  
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomi-
oon tärkeimpiä 
kulttuurisia 
käytänteitä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T9 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuuksia 
kuulla ja lukea 
monenlaisia it-
selleen merki-
tyksellisiä 
yleiskielisiä ja 
yleistajuisia 
tekstejä erilai-
sista lähteistä 
sekä tulkita 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä. Hän 
oppii tekstien 
ymmärtämis-
strategioita.  

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää yksin-
kertaista, tut-
tua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta 
asiayhteyden 
tukemana. 
 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 
hyvin summit-
taisesti selvä-
piirteisen asia-
puheen pää-
kohtia, tunnis-
taa usein ym-
pärillään käytä-
vän keskuste-
lun aiheen 
sekä ymmärtää 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja joitakin 
yksityiskohtia 
selkeästä ja lä-
hes normaali-
tempoisesta 
yleiskielisestä 
puheesta tai 
yleistajuisesta 
kirjoitetusta 
tekstistä 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja useita 
yksityiskohtia 
hieman vaati-
vammasta nor-
maalitempoi-
sesta yleiskieli-
sestä puheesta 
tai yleistajui-
sesta kirjoite-
tusta tekstistä. 
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niitä käyttäen 
erilaisia stra-
tegioita 

Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

pääasiat tuttua 
sanastoa sisäl-
tävästä yleis-
kielisestä teks-
tistä tai hi-
taasta pu-
heesta. 
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sa-
nojen merki-
tyksiä asiayh-
teydestä.  
 

ja ymmärtää 
yhteiseen ko-
kemukseen tai 
yleistietoon 
perustuvaa pu-
hetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
tärkeitä yksi-
tyiskohtia 
myös valmis-
tautumatta. 

 
Oppilas ym-
märtää yhtei-
seen kokemuk-
seen tai yleis-
tietoon perus-
tuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
tärkeitä yksi-
tyiskohtia 
myös valmis-
tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T10 ohjata op-
pilasta tuotta-
maan sekä pu-
huttua että 
kirjoitettua 
tekstiä erilai-
siin tarkoituk-
siin yleisistä ja 
itselleen mer-
kityksellisistä 
aiheista kiin-
nittäen huo-
miota raken-
teiden moni-
puolisuuteen 
ja ohjaten hy-
vään ääntämi-
seen 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
englannin kie-
len keskeistä 
sanastoa ja 
keskeisiä ra-
kenteita.  Hän 
oppii ääntä-
mään ymmär-
rettävästi. 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa 
rajallisen 
määrän ly-
hyitä, ulkoa 
opeteltuja il-
mauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja 
perustason 
lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
sekä ääntää 
harjoitellut il-
maisut ymmär-
rettävästi. 

Oppilas osaa 
kuvata luette-
lomaisesti (ikä-
kaudelleen tyy-
pillisiä) joka-
päiväiseen elä-
mään liittyviä 
asioita käyt-
täen tavallista 
sanastoa ja joi-
takin idiomaat-
tisia ilmauksia 
sekä perusta-
son rakenteita 
ja joskus hiu-
kan vaativam-
piakin. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas osaa 
kertoa ydin-
kohdat ja 
myös hiukan 
yksityiskohtia 
erilaisista joka-
päiväiseen elä-
mään liittyvistä 
itseään kiin-
nostavista to-
dellisista tai 
kuvitteellisista 
aiheista käyt-
täen melko 
laajaa sanastoa 
ja rakennevali-
koimaa sekä 
joitakin yleisiä 
fraaseja ja 
idiomeja. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa useita 
ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas osaa 
kertoa ydin-
kohdat ja 
useita yksityis-
kohtia erilai-
sista jokapäi-
väiseen elä-
mään liittyvistä 
itseään kiin-
nostavista to-
dellisista tai 
kuvitteellisista 
aiheista käyt-
täen melko 
laajaa sanastoa 
ja rakennevali-
koimaa sekä 
yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa useita 
ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 

VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ 

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedon-

hankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämi-

sessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuuri-

sen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia 

ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös 

koulun opetuskielellä 

 

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-

kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden pe-

rusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen 

päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään 
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aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin 

opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti 

hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa 

(esim. kirjoitusmerkit). 

 

Vieraan kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien ope-

tukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun kyseisellä kielellä eri oppiaineissa. 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liitty-
viä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuu-
rien välistä toimintakykyään  

S1 L1, L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäris-
töjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen  

S2 L1, L3 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-
aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan  

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä sy-
ventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiin-
tuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota 

S3 L4, L6 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin ra-
kenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L5, L6 

 
Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja 

rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista 
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ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka aut-

tavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen 

kielen päävarianteista.  

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-

puolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajan-

kohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen 

nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen 

maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan mo-

nenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan 

runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 

avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen kotikansainväli-

syyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä 

käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 
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Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuo-

siluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarvi-

ointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvi-

oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 

muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukai-

sesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Ar-

vosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen A-oppimäärän ta-

voitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen ta-

son saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T19) arvosanassa 9 on yh-

distetty kaksi taitotasoa A2.2 ja B1.1 välitasoksi A2.2/B1.1. Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta viitekehyk-

sestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää op-
pilaan taitoa 
pohtia opis-
keltavan kie-
len asemaan 
liittyviä arvoja 
ja ilmiöitä 
sekä antaa op-
pilaalle val-
miuksia kehit-
tää kulttuu-
rien välistä 
toimintakykyä 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
kohdekielen 
asemaan ja va-
riantteihin liit-
tyviä arvoja. 
Hän oppii kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Oppilas 
oppii kehittä-
mään kulttuu-
rien välistä toi-
mintakykyään. 
 

Kielen ase-
maan ja vari-
antteihin liitty-
vien kysymys-
ten huomaa-
minen ja kult-
tuurien väli-
nen toiminta-
kyky 
 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
maita, joissa 
kohdekieltä 
puhutaan.  
 
Oppilas osaa 
kertoa jotakin 
kielialueen 
maiden kult-
tuureista ja 
elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan ja 
että sitä puhu-
taan eri tavoin. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
   
Oppilas osaa 
nimetä vuoro-
vaikutukseen 
liittyviä kult-
tuurisia piir-
teitä. 

Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen ase-
masta maail-
massa. 
 
Oppilas osaa 
vertailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 

Oppilas osaa 
kertoa kulttuu-
risista piirteistä 
vuorovaikutuk-
sessa. 
 

Oppilas osaa 
pohtia kohde-
kielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä 
maailmassa.  
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kielialu-
een maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kulttuu-
risia piirteitä 
vuorovaikutuk-
sessa. 

T2 kannustaa 
löytämään 
kiinnostavia 
kohdekielisiä 
sisältöjä ja toi-
mintaympäris-
töjä, jotka laa-

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
kohdekielisiä 
aineistoja ja 
toimintaympä-
ristöjä, jotka 
laajentavat op-
pilaan maail-
mankuvaa.  

Maailmankan-
salaisen taito-
jen kehittymi-
nen kohde-
kieltä käyttä-
mällä 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä joistakin 
aineistoista ja 
toimintaympä-
ristöistä, joissa 
voi käyttää 
kohdekieltä. 
 

Oppilas osaa 
nimetä kohde-
kielisiä aineis-
toja ja toimin-
taympäristöjä, 
jotka edistävät 
hänen oppi-
mistaan. 

Oppilas osaa 
vertailla koh-
dekielisiä ai-
neistoja ja toi-
mintaympäris-
töjä, jotka edis-
tävät hänen 
oppimistaan. 
 

Oppilas osaa 
pohtia, miten 
hän voi hyö-
dyntää kohde-
kielisiä aineis-
toja ja toimin-
taympäristöjä 
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jentavat oppi-
laan maail-
mankuvaa 

 omaa oppimis-
taan edistääk-
seen. 

T3 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia sään-
nönmukai-
suuksia koh-
dekielessä on 
ja miten sa-
moja asioita il-
maistaan 
muissa kie-
lissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-
sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
kohdekielen 
säännönmukai-
suuksia ja ver-
tailemaan koh-
dekieltä mui-
hin kieliin. Hän 
oppii käyttä-
mään kohde-
kielen kielitie-
don käsitteitä 
oppimisensa 
tukena. 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
kohdekielen 
säännönmukai-
suuksista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
kohdekielen 
säännönmukai-
suuksia. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan koh-
dekielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
kielitiedon kä-
sitteistä ja 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen.  

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä koh-
dekielen sään-
nönmukaisuuk-
sista. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miten 
sama asia il-
maistaan koh-
dekielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä koh-
dekielen sään-
nönmukaisuuk-
sista ja sovel-
taa niitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan koh-
dekielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas tuntee 
kohdekielen 
kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia kohde-
kieltä ja arvioi-
maan oppi-
mistaan itse-
näisesti ja yh-
teistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta ra-
kentavaan 
vuorovaiku-
tukseen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välitty-
minen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelulle 
ja reflektoi-
maan oppimis-
taan itsenäi-
sesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa. Hän 
käyttää erilai-
sia tapoja op-
pia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. Op-
pilas oppii ta-
poja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 
 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja 
vuorovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen 
 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
 
Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
   
Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

T5 kehittää 
oppilaan itse-
näisyyttä so-
veltaa luovasti 
kielitaitoaan 
sekä jatkuvan 
kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan it-
senäisesti 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii hyödyn-
tämään ympä-
ristönsä kielel-
lisiä virikkeitä. 
Oppilaalle ke-
hittyy luotta-
mus itseensä 
kielenoppijana. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
kohdekielen 
taitoaan. 

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää kohde-
kielen taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia sovel-
taa ja kehittää 
kohdekielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä.  

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia soveltaa ja 
kehittää koh-
dekielen taito-
aan myös kou-
lun päätyttyä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 
A2.2/B1.1  

T6 rohkaista 
oppilasta har-
joittelemaan 
monenlaisia 
jokapäiväisiä 
viestintätilan-
teita sekä toi-
mimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 
 
 
 
 

Oppilas oppii 
toimimaan jo-
kapäiväisissä 
viestintätilan-
teissa aloitteel-
lisesti. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 
rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja tutuissa 
ja jokapäiväi-
sissä tilanteissa 
sekä toisinaan 
ylläpitämään 
viestintätilan-
netta. 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti 
monenlaisista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista.  
 
Oppilas pystyy 
enenevässä 
määrin ole-
maan aloitteel-
linen viestintä-
tilanteessa. 

Oppilas selviää 
melko vaivat-
tomasti mo-
nista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista.  
 
Oppilas pystyy 
olemaan aloit-
teellinen mo-
nenlaisissa 
viestintätilan-
teissa. 

T7 ohjata op-
pilasta ole-
maan aktiivi-
nen viestintä-
tilanteessa 
sekä syventä-
mään taitoaan 
käyttää koh-
dekielisiä vies-
tinnän kei-
noja, vakiintu-
neita fraaseja, 
kierto- ja täy-
teilmauksia ja 
muuta kom-
pensaatiota 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan ak-
tiivisesti vies-
tintätilan-
teessa. Hän 
oppii hyödyn-
tämään vies-
tintästrategi-
oita. 

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin. 
 
Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja.  
 
Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista. 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään tur-
vautuen har-
vemmin ei-kie-
lellisiin ilmai-
suihin. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä 
melko usein ja 
osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkump-
panin ilmaisuja 
omassa viestin-
nässään.  

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään 
käyttäen tarvit-
taessa vaki-
osanontoja 
pyytäessään 
tarkennusta 
avainsanoista. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä silloin 
tällöin ja käyt-
tää esim. lähi-
käsitettä tai 
yleisempää kä-
sitettä, kun ei 
tiedä täsmäl-
listä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki). 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä 
määrin viestin-
tään, osaa pyy-
tää 
tarkennusta 
avainsanoista 
ja 
varmistaa, 
onko 
viestintäkump-
pani ymmärtä-
nyt 
viestin. 
 
Oppilas osaa 
satunnaisesti 
kiertää tai kor-
vata tuntemat-
toman sanan 
tai 
muotoilla vies-
tinsä uudel-
leen. 

T8 ohjata op-
pilasta kiinnit-
tämään huo-
miota kulttuu-
risesti sopi-
vaan kielen-
käyttöön vies-
tinnässä, jo-
hon liittyy 
mielipiteiden 
ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
kohdekieltä 
kulttuurisesti 
sopivalla ta-
valla viestin-
nässä. 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 
rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 
 

Oppilas selviy-
tyy lyhyistä so-
siaalisista tilan-
teista ja osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aita tervehdyk-
siä ja puhutte-
lumuotoja, 
esittää kohteli-
aasti esimer-
kiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdo-
tuksia ja an-
teeksipyyntöjä 
ja vastata sel-
laisiin. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, 
kuten tiedon-
vaihtoon sekä 
mielipiteiden ja 
asenteiden asi-
anmukaiseen 
ilmaisemiseen. 
 
Oppilas pystyy 
keskustele-
maan kohteli-
aasti käyttäen 
tavanomaisia 
ilmauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
erilaisiin tarkoi-
tuksiin. 
 
Oppilas pystyy 
keskustele-
maan 
kohteliaasti 
käyttäen ta-
vanomaisia il-
mauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 
A2.2/B1.1 

T9 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuuksia 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 

Oppilas ym-
märtää help-
poja, 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 
selväpiirteisen 
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tulkita erilaisia 
tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, 
joista hanki-
taan tietoa, ja 
ohjata käyttä-
mään tulkin-
nassa päätte-
lytaitoa ja kes-
keisen sisällön 
ymmärtämistä 

kirjoitettuja 
tekstejä. Hän 
oppii tekstien 
ymmärtämis-
strategioita.  

sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
 
Oppilas tunnis-
taa tekstistä 
yksittäisiä tie-
toja. 

tuttua sanas-
toa ja ilmaisuja 
sekä selkeää 
puhetta sisäl-
täviä tekstejä. 
  
Oppilas ym-
märtää lyhyi-
den, 
yksinkertais-
ten, itseään 
kiinnostavien 
viestien ydinsi-
sällön ja teks-
tin 
pääajatukset 
tuttua sanas-
toa 
sisältävästä, 
ennakoitavasta 
tekstistä. 
 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päätte-
lyyn asiayhtey-
den tukemana. 

hyvin summit-
taisesti selvä-
piirteisen asia-
puheen pää-
kohtia, tunnis-
taa usein ym-
pärillään käytä-
vän keskuste-
lun aiheen, ym-
märtää pää-
asiat tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä yleiskieli-
sestä tekstistä 
tai hitaasta pu-
heesta. 
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sa-
nojen merki-
tyksiä asiayh-
teydestä. 

asiapuheen 
pääajatusta, 
tunnistaa usein 
ympärillään 
käytävän kes-
kustelun ai-
heen, ymmär-
tää pääasiat 
tuttua sanas-
toa sisältävästä 
yleiskielisestä 
tekstistä tai hi-
taasta pu-
heesta.  
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sa-
nojen merki-
tyksiä asiayh-
teydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T10 tarjota 
oppilaalle 
mahdollisuuk-
sia tuottaa pu-
hetta ja kirjoi-
tusta laajene-
vasta aihepii-
ristä kiinnit-
täen huo-
miota myös 
keskeisiin ra-
kenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöi-
hin 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
kohdekielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita. Hän oppii 
ääntämään 
ymmärrettä-
västi. 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 
opeteltuja va-
kioilmaisuja.  
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia ymmärret-
tävästi ja osaa 
kirjoittaa joita-
kin erillisiä sa-
noja ja sanon-
toja. 

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita.  
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
sekä ääntää 
harjoitellut il-
maisut ymmär-
rettävästi. 

Oppilas pystyy 
kertomaan jo-
kapäiväisistä ja 
konkreettisista 
sekä itselleen 
tärkeistä asi-
oista käyttäen 
yksinkertaisia 
lauseita ja 
konkreettista 
sanastoa. 
 
Oppilas osaa 
helposti enna-
koitavan perus-
sanaston ja 
monia keskei-
simpiä raken-
teita. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas osaa 
kuvata luette-
lomaisesti (ikä-
kaudelleen tyy-
pillisiä) jokapäi-
väiseen elä-
mään liittyviä 
asioita käyt-
täen tavallista 
sanastoa ja joi-
takin idiomaat-
tisia ilmauksia 
sekä perusta-
son rakenteita 
ja joskus hiu-
kan vaativam-
piakin.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 

VIERAS KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ  

 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedon-

hankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämi-

sessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuuri-

sen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia 

ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös 

koulun opetuskielellä  
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Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle ei ole kieli-

kohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden pe-

rusteiden pohjalta. Näissä perusteissa kuvattu karttuvan kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusope-

tuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käy-

tetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää lukuun ottamatta englantia, jossa arvosana kahdeksan 

edellyttää perusopetuksen päättövaiheessa kielitaidon eri osa-alueilla keskimäärin taitotasoa A2.1, joka on 

hieman korkeampi kuin muissa indoeurooppalaisissa ja eurooppalaisissa kielissä edellytetty taitotaso. Muihin 

opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman nou-

dattaen näitä perusteita soveltuvin osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudate-

taan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). 

 
Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta hyödyntämään kielitiedon käsitteitä ja tekemään 
johtopäätöksiä siitä, miten eri kielissä ilmaistaan samankaltaisia asi-
oita ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L4 

T2 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liitty-
viä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaille valmiuksia kehittää kulttuu-
rienvälistä toimintakykyään  

S1 L2 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen   

S2 L1, L3 

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyt-
tää kohdekieltä omassa elämässään sekä käyttämään kieltä rohke-
asti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. 

S2 L3, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 L4 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L2, L4 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L2, L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakentei-
siin 

S3 L4, L5 

 
 
Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
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S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka 

auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Tutustutaan kielen käyttöympäris-

töihin ja tärkeimpiin näkökohtiin niiden maiden elämänmuodossa, joissa kyseistä kieltä puhutaan.  

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä te-

hokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn 

ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan op-

pilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 

kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja 

opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitel-

laan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Valittaessa tekstejä ja aiheita 

otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. 

 
Vieraan kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eu-

rooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikie-

lisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella 

kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B1-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 
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Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen 

B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien pe-

rusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 

9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B1-oppi-

määrän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin 

ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Vieraan kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yh-

distetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi A1.3/A2.1. Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta viitekehyk-

sestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia sään-
nönmukai-
suuksia koh-
dekielessä on 
ja miten sa-
moja asioita il-
maistaan 
muissa kie-
lissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-
sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
kohdekielen 
säännönmukai-
suuksia ja ver-
tailemaan koh-
dekieltä mui-
hin kieliin. Hän 
oppii käyttä-
mään kielitie-
don käsitteitä 
oppimisensa 
tukena. 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
kohdekielen 
säännönmukai-
suuksista. 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
kohdekielen 
säännönmukai-
suuksia. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan koh-
dekielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
kielitiedon kä-
sitteistä ja 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä koh-
dekielen sään-
nönmukaisuuk-
sista. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miten 
sama asia il-
maistaan koh-
dekielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsit-
teistä ja käyt-
tää niitä kieli-
taitonsa kehit-
tämiseen. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä koh-
dekielen sään-
nönmukaisuuk-
sista ja sovel-
taa niitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan koh-
dekielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas tuntee 
kohdekielen 
kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen.  
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T2 edistää op-
pilaan taitoa 
pohtia opiskel-
tavan kielen 
asemaan liitty-
viä arvoja ja il-
miöitä sekä 
antaa oppi-
laille valmiuk-
sia kehittää 
kulttuurienvä-
listä toiminta-
kykyään 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
kohdekielen 
asemaan ja va-
riantteihin liit-
tyviä arvoja. 
Hän oppii kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Oppilas 
oppii kehittä-
mään kulttuu-
rien välistä toi-
mintakykyään. 
 

Kielten ase-
maan ja vari-
antteihin liitty-
vien kysymys-
ten huomaa-
minen ja kult-
tuurien välinen 
toimintakyky 
 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
maita, joissa 
kohdekieltä 
puhutaan.  
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
kielialueen 
maiden kult-
tuureista ja 
elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan, ja 
tietää, että sitä 
puhutaan eri 
tavoin. 
 
Oppilas osaa 
kertoa kielialu-
een maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
      
Oppilas osaa 
nimetä vuoro-
vaikutukseen 
liittyviä kult-
tuurisia piir-
teitä. 

Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen ase-
masta maail-
massa. 
  
Oppilas osaa 
kuvailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 

Oppilas osaa 
kertoa vuoro-
vaikutukseen 
liittyvistä kult-
tuurisista piir-
teistä. 

Oppilas osaa 
pohtia kohde-
kielen asemaa 
maailmassa ja 
siihen liittyviä 
ilmiöitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 
Oppilas osaa 
vertailla vuoro-
vaikutukseen 
liittyviä kult-
tuurisia piir-
teitä. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia kohde-
kieltä ja arvioi-
maan oppi-
mistaan itse-
näisesti ja yh-
teistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta ra-
kentavaan 
vuorovaiku-
tukseen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välitty-
minen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelul-
leen ja reflek-
toimaan oppi-
misprosessiaan 
itsenäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia tapoja 
oppia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. 
 
Oppilas oppii 
tapoja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja ta-
vat toimia vuo-
rovaikutuk-
sessa 
 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
 
Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
   
Oppilas osaa 
eritellä tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  
 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa. 

T4 kannustaa 
ja ohjata oppi-
lasta huomaa-
maan mahdol-
lisuuksia käyt-
tää kohde-
kieltä omassa 
elämässään 
sekä käyttä-
mään kieltä 
rohkeasti eri-
laisissa tilan-
teissa kou-
lussa ja koulun 
ulkopuolella 

S2 Oppilas oppii 
löytämään 
mahdollisuuk-
sia käyttää 
kohdekieltä 
myös koulun 
päätyttyä.  
Hän oppii käyt-
tämään kohde-
kieltä erilai-
sissa tilanteissa 
koulussa ja 
koulun ulko-
puolella.  

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
kohdekielen 
taitoaan.  

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää kohde-
kielen taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 
 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia sovel-
taa ja kehittää 
kohdekielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä.  
 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia soveltaa ja 
kehittää koh-
dekielen taito-
aan myös kou-
lun päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 
 

Taitotaso A1.2 Taitotaso 
A1.3 

Taitotaso 
A1.3/A2.1 

T5 järjestää 
oppilaalle tilai-
suuksia harjoi-

S3 Oppilas oppii 
toimimaan eri-

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti viestintä-

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 

Oppilas selviy-
tyy monista 

Oppilas selviy-
tyy monista ru-
tiininomaisista 
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tella eri vies-
tintäkanavia 
käyttäen suul-
lista ja kirjal-
lista vuorovai-
kutusta 

laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

kumppanin tu-
kemana muu-
tamasta, kaik-
kein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintä-
tilanteesta. 

rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin.  

rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista 
tukeutuen 
joskus viestin-
täkumppaniin. 
  

viestintätilan-
teista.  
 
Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja tutuissa 
ja jokapäiväi-
sissä tilan-
teissa. 

T6 tukea oppi-
lasta kielellis-
ten viestintä-
strategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
kielellisiä vies-
tintästrategi-
oita. 
 
 

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja (esim. 
eleet, piirtämi-
nen, sanastot, 
internet).  
 
Oppilas osaa 
joskus arvailla 
tai päätellä yk-
sittäisten sano-
jen merkityksiä 
asiayhteyden, 
yleistiedon tai 
muun kielitai-
tonsa perus-
teella.  
 
Oppilas osaa il-
maista, onko 
ymmärtänyt.  

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin. 
 
Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja.  
 
Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista.  

Oppilas osallis-
tuu viestin-
tään, mutta 
tarvitsee vielä 
usein apukei-
noja.  
 
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein sanallisin 
ilmauksin, pie-
nin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin 
tai muunlai-
sella minimipa-
lautteella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa. 

Oppilas osallis-
tuu viestintään 
ja tarvitsee 
vain satunnai-
sesti apukei-
noja. 
 
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein sanallisin 
ilmauksin. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa. 

T7 auttaa op-
pilasta laajen-
tamaan kohte-
liaaseen kie-
lenkäyttöön 
kuuluvien il-
mausten tun-
temustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia kohde-
kielen kulttuu-
riin liittyviä 
kohteliaisuu-
den ilmauksia. 
 
 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (ter-
vehtiminen, 
hyvästely, kiit-
täminen) jois-
sakin kaikkein 
rutiininomai-
simmissa sosi-
aalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 
rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa.  

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aaseen kielen-
käyttöön kuu-
luvia ilmauksia 
monissa rutii-
ninomaisissa 
sosiaalisissa ti-
lanteissa. 

Oppilas käyt-
tää yleisiä koh-
teliaaseen kie-
lenkäyttöön 
kuuluvia il-
mauksia sosi-
aalisissa tilan-
teissa. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso 
A1.3 

Taitotaso 
A1.3/A2.1 

T8 rohkaista 
oppilasta tul-
kitsemaan ikä-
tasolleen sopi-
via ja itseään 
kiinnostavia 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä. 

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää vähäi-
sen määrän yk-
sittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja sanoja ja 
ilmauksia. 
 
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin 
rajallisen mää-
rän kirjoitus-
merkkejä. 
 
 

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
 
Oppilas tunnis-
taa tekstistä 
yksittäisiä tie-
toja. 

Oppilas ym-
märtää yksin-
kertaista, tut-
tua sanastoa 
ja ilmaisuja si-
sältävää kirjoi-
tettua tekstiä 
ja hidasta pu-
hetta asiayh-
teyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään 
tarvitsemansa 
yksinkertaisen 
tiedon lyhy-
estä tekstistä. 
 
 

Oppilas ym-
märtää help-
poja, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sekä hi-
dasta puhetta 
sisältäviä teks-
tejä. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa tie-
don lyhyistä, 
yksinkertai-
sista, itseään 
kiinnostavista 
viesteistä ja 
tekstin pääaja-
tukset tuttua 
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 sanastoa sisäl-
tävästä, enna-
koitavasta 
tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso 
A1.3 
  

Taitotaso 
A1.3/A2.1 

T9 tarjota op-
pilaalle run-
saasti tilai-
suuksia harjoi-
tella pieni-
muotoista pu-
humista ja kir-
joittamista eri-
laisista ai-
heista kiinnit-
täen huomiota 
myös ääntä-
miseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta 
oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
kohdekielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita. 
 
Oppilas oppii 
ääntämään 
ymmärrettä-
västi. 
 
 
 
 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 
opeteltuja va-
kioilmaisuja.  
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia ymmärret-
tävästi ja osaa 
kirjoittaa joita-
kin erillisiä sa-
noja ja ilmai-
suja. 
 

Oppilas pystyy 
kertomaan 
joistakin tu-
tuista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoittaa 
muutaman ly-
hyen lauseen 
harjoitelluista 
aiheista.  
 
Oppilas ääntää 
useimmat har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi ja hallit-
see hyvin sup-
pean perussa-
naston, muuta-
man tilan-
nesidonnaisen 
ilmauksen ja 
peruskieliopin 
aineksia.  

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita.  
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
ja ääntää har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi.  

Oppilas osaa 
kohtalaisen 
määrän ly-
hyitä, ulkoa 
opeteltuja il-
mauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita ja pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen melko 
suppeaa ilmai-
suvarastoa ja 
kirjoittamaan 
melko yksin-
kertaisia vies-
tejä.  
 
Oppilas ääntää 
harjoitellut il-
maisut melko 
hyvin.  
 

 

VIERAS KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ  

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jäl-

keen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän ky-

kenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan käyt-

tämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen 

tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. 

Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvo-

sidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan 

käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeu-

rooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. 

Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalaisten kiel-

ten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppi-

miskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä eri oppiaineissa.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 
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Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialu-
eeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden 
kehittymistä 

S1 L1, L2, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana 
elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppi-
lasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja 
oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan 
myös oppituntien ulkopuolella  

S2 L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakentei-
siin 

S3 L5 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Vieras kieli, B2- oppimäärä vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T7 S1-S3 L1-L6 

S1 
Hyödynnetään verkostoja, jossa kansainvälisyys on osa toimintaa.  
 
S2 
Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
S3 
Tutustutaan kielenopiskelun kohdekielen maiden maantietoon ja kulttuuriin. 
 
Käsitellään nuoria itseään koskevia aihepiirejä. Harjoitellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista 
sekä itselle tärkeistä asioista. 
 
Opiskellaan alkeiskielitaidolle välttämättömimmät rakenteet. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Vieras kieli, B2- oppimäärä vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T7 S1-S3 L1-L6 

S1 
Hyödynnetään verkostoja, jossa kansainvälisyys on osa toimintaa.  
 
S2 
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Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
Opetuksessa käytetään oppilaille mieleisiä työskentelytapoja monipuolisesti. Kannustetaan oppilasta jatka-
maan kielten opiskelua peruskoulun jälkeen. 
 
S3 
Tutustutaan kielenopiskelun kohdekielen maiden maantietoon ja kulttuuriin. 
 
Käsitellään nuoria itseään koskevia aihepiirejä. Harjoitellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista 
sekä itselle tärkeistä asioista. 

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat 

opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun 

perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden taus-

taan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdolli-

sia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi 

käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan 

ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Vali-

taan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mu-

kaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä 

näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohde-

kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja va-

paa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä 

ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Ha-

vainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luon-

tevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuotta-

maan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.  

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eu-

rooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikie-

lisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella 

kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 
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Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen 

B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien pe-

rusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 

9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B2-oppi-

määrän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin 

ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on 

yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta viiteke-

hyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa op-
pilasta hah-
mottamaan 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
kohdekielen 

Kohdekielen 
suhde muihin 
kieliin, kielialu-
een ja siihen 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan. 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan sekä 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan, ja 

Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kohde-
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uuden opiskel-
tavan kielen 
suhde hänen 
aiemmin opis-
kelemiinsa 
kieliin ja tutus-
tumaan kysei-
sen kielen kie-
lialueeseen ja 
elämänmuo-
don joihinkin 
keskeisiin piir-
teisiin sekä tu-
kea oppilaan 
kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden 
ja monikieli-
syyden kehit-
tymistä 

suhteen mui-
hin kieliin. Hän 
oppii tunte-
maan kohde-
kielen kielialu-
etta sekä kult-
tuureita ja elä-
mänmuotoja. 
Oppilas oppii 
kehittämään 
kielellistä päät-
telykykyään ja 
monikielisyyt-
tään. 
 

liittyvien kult-
tuurien ja elä-
mänmuotojen 
tunteminen, 
kielellinen 
päättely ja mo-
nikielisyys 

 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
kulttuureista ja 
niihin liittyvistä 
elämänmuo-
doista. 

antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
suhteesta mui-
hin kieliin.  
 
Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen kulttuu-
reista ja niihin 
liittyvistä elä-
mänmuo-
doista. 
 

vertailla koh-
dekielen suh-
detta muihin 
kieliin. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla kohde-
kielen kulttuu-
reita ja kuvailla 
niihin liittyviä 
elämänmuo-
toja. 
 

kielen suh-
detta muihin 
kieliin. 
 
Oppilas osaa 
hyödyntää 
kohdekielen 
keskeisimpiä 
erityispiirteitä 
oppimisessaan. 
 
Oppilas osaa 
vertailla koh-
dekielen kult-
tuureita ja nii-
hin liittyviä elä-
mänmuotoja. 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista 
oppilasta nä-
kemään opis-
keltavan kie-
len taito 
osana jatku-
vaa oppimista 
ja oman kieli-
varannon 
karttumista, 
ohjata oppi-
lasta löytä-
mään itselleen 
ja ikäkaudel-
leen parhaiten 
sopivia tapoja 
oppia kieliä 
sekä kannus-
taa häntä 
käyttämään 
vähäistäkin 
taitoaan myös 
oppituntien 
ulkopuolella 

S2 Oppilas oppii 
löytämään 
mahdollisuuk-
sia käyttää 
kohdekieltä 
myös koulun 
päätyttyä.  
 
Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia tapoja 
oppia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien ja 
opiskelustrate-
gioiden kehit-
tyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista käyttää 
kohdekieltä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
tapoja oppia 
kohdekieltä. 

Oppilas osaa 
kertoa mahdol-
lisuuksista 
käyttää kohde-
kielen taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa, mihin 
hän voi käyttää 
kohdekielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa, kuinka 
kohdekielen 
taitoa voi hyö-
dyntää myös 
koulun päätyt-
tyä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T3 järjestää 
oppilaalle tilai-
suuksia harjoi-
tella eri vies-
tintäkanavia 
käyttäen suul-
lista ja kirjal-
lista vuorovai-
kutusta 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan eri-
laisissa suulli-
sissa ja kirjalli-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti viestintä-
kumppanin tu-
kemana muu-
tamasta, kaik-
kein yleisim-
min toistuvasta 
ja rutiininomai-
sesta viestintä-
tilanteesta.  

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 
rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin. 

Oppilas selviy-
tyy monista 
rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista 
tukeutuen jos-
kus viestintä-
kumppaniin. 

Oppilas pys-
tyy vaihta-
maan ajatuk-
sia tai tietoja 
tutuissa ja jo-
kapäiväisissä 
tilanteissa 
sekä toisinaan 
ylläpitämään 
viestintätilan-
netta. 

T4 tukea oppi-
lasta kielellis-
ten viestintä-
strategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
kielellisiä vies-
tintästrategi-
oita vuorovai-
kutustilan-
teissa.  

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja (esim. 
eleet, piirtämi-
nen, sanastot, 
internet).  
 
Oppilas osaa 
joskus arvailla 

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin.  
 
Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja.  

Oppilas osallis-
tuu viestin-
tään, mutta 
tarvitsee edel-
leen usein apu-
keinoja.  
 
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein sanallisin 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään tur-
vautuen har-
vemmin ei-kie-
lellisiin ilmai-
suihin.  
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tai päätellä yk-
sittäisten sano-
jen merkityksiä 
asiayhteyden, 
yleistiedon tai 
muun kielitai-
tonsa perus-
teella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko 
ymmärtänyt.  

 
Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista.  

ilmauksin, pie-
nin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin 
tai muunlai-
sella minimipa-
lautteella.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa hyvin 
usein. 

Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä 
melko usein ja 
osaa jonkin 
verran sovel-
taa viestintä-
kumppanin il-
maisuja 
omassa vies-
tinnässään.  

T5 auttaa op-
pilasta laajen-
tamaan kohte-
liaaseen kie-
lenkäyttöön 
kuuluvien il-
mausten tun-
temustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
kohdekielelle 
ja kielialueen 
kulttuurille tyy-
pillisiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia. 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (ter-
vehtiminen, 
hyvästely, kiit-
täminen) jois-
sakin kaikkein 
rutiininomai-
simmissa sosi-
aalisissa kon-
takteissa.  

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 
rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa.  

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aaseen kielen-
käyttöön kuu-
luvia ilmauksia 
monissa rutii-
ninomaisissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa.  

Oppilas selviy-
tyy lyhyistä so-
siaalisista tilan-
teista ja osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aita tervehdyk-
siä ja puhutte-
lumuotoja sekä 
esittää kohteli-
aasti esimer-
kiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdo-
tuksia ja an-
teeksipyyntöjä 
ja vastata sel-
laisiin.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T6 rohkaista 
oppilasta tul-
kitsemaan ikä-
tasolleen sopi-
via ja itseään 
kiinnostavia 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
erilaisia puhut-
tuja ja kirjoi-
tettuja teks-
tejä. 

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää vähäi-
sen määrän yk-
sittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja sanoja ja 
ilmauksia.  
 
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin 
rajallisen mää-
rän kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta.  
 
Oppilas tunnis-
taa tekstistä 
yksittäisiä tie-
toja.  

Oppilas ym-
märtää yksin-
kertaista, tut-
tua sanastoa ja 
ilmaisuja sisäl-
tävää kirjoitet-
tua tekstiä ja 
hidasta pu-
hetta asiayh-
teyden tuke-
mana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas ym-
märtää help-
poja, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sekä sel-
keää puhetta 
sisältäviä teks-
tejä.  
 
Oppilas ym-
märtää lyhyi-
den, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien 
viestien ydinsi-
sällön ja teks-
tin pääajatuk-
set tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoi-
tavasta teks-
tistä. 
 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päätte-
lyyn asiayhtey-
den tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T7 tarjota op-
pilaalle run-
saasti tilai-
suuksia harjoi-
tella ikätasolle 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 

Oppilas pystyy 
kertomaan oh-
jatusti joistakin 
tutuista ja it-
selleen tär-
keistä asioista 

Oppilas pystyy 
kertomaan 
joistakin tu-
tuista ja itsel-
leen tärkeistä 

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
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sopivaa pieni-
muotoista pu-
humista ja kir-
joittamista 
kiinnittäen 
huomiota 
myös ääntä-
miseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta 
oleellisimpiin 
rakenteisiin 

kielen kes-
keistä sanastoa 
ja keskeisiä ra-
kenteita. Hän 
oppii ääntä-
mään ymmär-
rettävästi. 
 

opeteltuja va-
kioilmaisuja.  
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia ymmärret-
tävästi ja osaa 
kirjoittaa joita-
kin erillisiä sa-
noja ja sanon-
toja. 

käyttäen sup-
peaa ilmai-
suvarastoa.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa joita-
kin sanoja ja 
lauseita.  
 
Oppilas ääntää 
harjoiteltuja il-
mauksia ym-
märrettävästi.  
 
Oppilas osaa 
hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman ti-
lannesidonnai-
sen ilmauksen 
ja peruskie-
liopin aineksia. 

asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoittaa 
muutaman ly-
hyen lauseen 
harjoitelluista 
aiheista. 
 
Oppilas ääntää 
useimmat har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi.  
 
Oppilas osaa 
hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman ti-
lannesidonnai-
sen ilmauksen 
ja peruskie-
liopin aineksia. 

ja perustason 
lauseraken-
teita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
ja ääntää har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi.  

 

SAAMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ 

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään saamen kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuu-

den ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös 

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

tuskielellä. 

  

Nämä ovat yleiset saamen kielen opetuksen perusteet. Opetuksen järjestäjä laatii näiden perusteiden mu-

kaan paikallisen sovelluksen pohjoissaameen, inarinsaameen tai kolttasaameen. 

 

Saamen kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien ope-

tukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun saamen kielellä eri oppiaineissa. 

 
Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia saamen kielen asemaan alkuperäis-
kansan kielenä liittyviä arvoja ja ilmiöitä sekä vahvistaa oppilaan tai-
toa ja halukkuutta toimia saamenkielisissä ja saamelaiskulttuuria 
vaalivissa ympäristöissä 

S1 L1, L2 

T2 kannustaa oppilasta löytämään mahdollisuuksia käyttää saamen 
kieltä erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä ja löytää itseään 
kiinnostavia saamelaiskulttuurin ja saamelaisen elämänmuodon si-
sältöjä ja ilmiöitä 

S1 L2, L7 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 
saamen kielessä on ja miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä 
sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L4 
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Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen 

S2 L1, L3, L7 

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-
aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan 

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti 

S3 L4 

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivisia viestintätilanteessa sekä sy-
ventämään taitoaan käyttää saamenkielisiä viestinnän keinoja, va-
kiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaa-
tiota 

S3 L4, L6 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttä-
mään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin raken-
teisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

S3 L3, L4, L5, L6 

 

Saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toi-

mintatapoja, jotka rohkaisevat tutustumaan saamelaiskulttuurin eri ilmiöihin. Käytetään sellaisia kielitiedon 

käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja saamen kielen opiskelussa. Perehdytään yk-

silön kielellisiin oikeuksiin. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-

puolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä yhdessä valittaessa näkökulmana ovat ajankohtaisuus sekä nuoren toiminta saamenkielisissä yhtei-

söissä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuor-

ten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.  Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa 

ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Ha-

vainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja puhumista sekä erilaisia vuorovaikutustilanteita eri vies-

tintäkanavia hyödyntäen.  

 

Saamen kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9  

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-
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lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen 

avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden 

avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Saamen kieltä käyte-

tään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9  

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai saamen kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa saamen kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.   

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan saamen kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saamen kielen 

A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellyt saamen kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöar-

vioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on saamen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 

mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen ta-

soa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen A-oppimää-

rän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaami-

sen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy saamen kielen A-oppimäärän päättöarviointiin 

ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää op-
pilaan taitoa 
pohtia saamen 
kielen ase-
maan alkupe-
räiskansan kie-
lenä liittyviä 
arvoja ja ilmi-
öitä sekä vah-
vistaa oppi-
laan taitoa ja 
halukkuutta 
toimia saa-
menkielisissä 
ja saamelais-
kulttuuria vaa-
livissa ympä-
ristöissä 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan 
saamen kielen 
aseman alku-
peräiskansan 
kielenä sekä 
siihen liittyviä 
arvoja ja ilmi-
öitä. Hän oppii 
tuntemaan 
saamelaiskult-
tuureita ja nii-
hin liittyviä elä-
mänmuotoja. 
Oppilas oppii 
toimimaan 
saamenkieli-
sissä ja saame-
laiskulttuuria 
vaalivissa ym-
päristöissä. 

Saamen kielen 
asemaan ja va-
riantteihin liit-
tyvien kysy-
mysten 
huomaaminen, 
saamelaiskult-
tuurien ja elä-
mänmuotojen 
tunteminen 
sekä toimimi-
nen saamen-
kielisissä ja 
saamelaiskult-
tuuria vaali-
vissa ympäris-
töissä 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
maita, joissa 
saamen kieliä 
puhutaan alku-
peräiskansan 
kielenä. 
  
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
saamelaiskult-
tuureista ja nii-
hin liittyvistä 
elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
saamen kieliä 
ja kertoa, 
missä niitä pu-
hutaan alkupe-
räiskansan kie-
lenä. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla saame-
laiskulttuureja 
ja niihin liitty-
viä elämän-
muotoja sekä 
saamen kielen 
asemaa.  
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
saamen kie-
lellä. 

Oppilas osaa 
nimetä saamen 
kielet ja ker-
toa, missä niitä 
puhutaan alku-
peräiskansan 
kielenä, ja tie-
tää, että niitä 
puhutaan eri 
tavoin. 
 
 Oppilas osaa 
vertailla saa-
melaiskulttuu-
reja ja niihin 
liittyviä elä-
mänmuotoja. 
 
Oppilas osaa 
kertoa tavoista 
toimia saamen 
kielellä.  

Oppilas osaa 
pohtia saamen 
kieliä ja niiden 
asemaa alku-
peräiskansan 
kielenä.  
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia saame-
laiskulttuureja 
ja niihin liitty-
viä elämän-
muotoja. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia saamen 
kielellä. 

T2 kannustaa 
oppilasta löy-
tämään mah-
dollisuuksia 
käyttää saa-
men kieltä eri-
laisissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä ja löytä-
mään itseään 
kiinnostavia 
saamelaiskult-
tuurin ja saa-
melaisen elä-
mänmuodon 
sisältöjä ja il-
miöitä 
  

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
mahdollisuuk-
sia käyttää saa-
men kieltä eri-
laisissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. Hän op-
pii löytämään 
itseään kiin-
nostavia saa-
melaiskulttuu-
rin ja saamelai-
sen elämän-
muodon sisäl-
töjä ja ilmiöitä. 

Saamen kielen 
taidon hyödyn-
täminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista käyttää 
saamen kieltä 
erilaisissa yh-
teisöissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. 
 

Oppilas osaa 
kertoa mahdol-
lisuuksista 
käyttää saa-
men kieltä eri-
laisissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. 
 
Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
itseään kiin-
nostavia saa-
melaiskulttuu-
rin ja saamelai-
sen elämän-
muodon sisäl-
töjä ja ilmiöitä. 

Oppilas osaa 
vertailla mah-
dollisuuksia 
käyttää saa-
men kieltä eri-
laisissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa itseään 
kiinnostavista 
saamelaiskult-
tuurin ja saa-
melaisen elä-
mänmuodon 
sisällöistä ja il-
miöistä. 

Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia mahdol-
lisuuksia käyt-
tää saamen 
kieltä erilai-
sissa yhtei-
söissä ja toi-
mintaympäris-
töissä. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla itseään 
kiinnostavia 
saamelaiskult-
tuurin ja saa-
melaisen elä-
mänmuodon 
sisältöjä ja ilmi-
öitä.  

T3 ohjata op-
pilasta havait-
semaan, mil-
laisia säännön-
mukaisuuksia 
saamen kie-
lessä on ja mi-
ten samoja 
asioita ilmais-
taan muissa 
kielissä, sekä 
käyttämään 
kielitiedon kä-
sitteitä oppi-
misensa tu-
kena 

S1 Oppilas oppii 
löytämään saa-
men kielen 
säännönmukai-
suuksia ja ver-
tailemaan saa-
men kieltä 
muihin kieliin. 
Hän oppii käyt-
tämään kieli-
tiedon käsit-
teitä oppimi-
sensa tukena. 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
saamen kielen 
säännönmukai-
suuksista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
saamen kielen 
säännönmukai-
suuksia. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan saa-
messa ja jossa-
kin muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä saa-
men kielen 
säännönmukai-
suuksista. 
 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä siitä, mi-
ten sama asia 
ilmaistaan saa-
men kielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa saamen 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä saa-
men kielen 
säännönmukai-
suuksista ja so-
veltaa niitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan saa-
men kielessä ja 
jossakin 
muussa kie-
lessä. 
 
Oppilas tuntee 
saamen kielen 
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esimerkkejä 
saamen kielen 
kielitiedon kä-
sitteistä ja 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia saamen 
kieltä ja arvioi-
maan oppi-
mistaan itse-
näisesti ja yh-
teistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta ra-
kentavaan 
vuorovaiku-
tukseen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välitty-
minen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kiel-
ten opiskelulle 
ja oppii reflek-
toimaan oppi-
mistaan itse-
näisesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa. Hän 
oppii käyttä-
mään erilaisia 
tapoja oppia 
kieliä ja löytää 
niistä tehok-
kaimmat. Op-
pilas oppii ta-
poja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja 
vuorovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen 
 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
 
Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä. 
   
Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia saamen 
kieltä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutustilan-
teissa.  

T5 kehittää 
oppilaan itse-
näisyyttä so-
veltaa luovasti 
kielitaitoaan 
sekä jatkuvan 
kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan it-
senäisesti 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii hyödyn-
tämään ympä-
ristönsä kielel-
lisiä virikkeitä. 
Oppilaalle ke-
hittyy luotta-
mus itseensä 
kielenoppijana. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
saamen kielen 
taitoaan. 

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää saamen 
kielen taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia sovel-
taa ja kehittää 
saamen kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia soveltaa ja 
kehittää saa-
men kielen tai-
toaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 

T6 rohkaista 
oppilasta har-
joittelemaan 
monenlaisia 
jokapäiväisiä 
viestintätilan-
teita sekä toi-
mimaan niissä 
aloitteellisesti 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan jo-
kapäiväisissä 
viestintätilan-
teissa aloitteel-
lisesti. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa ti-
lanteissa 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 
rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista tu-
keutuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin. 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
tietoja tutuissa 
ja 
jokapäiväisissä 
tilanteissa sekä 
toisinaan yllä-
pitämään vies-
tintätilannetta. 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti 
monenlaisista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista. 
 
Oppilas pystyy 
enenevässä 
määrin ole-
maan aloitteel-
linen viestintä-
tilanteessa. 

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivat-
tomasti joka-
päiväisissä 
viestintätilan-
teissa. 

T7 ohjata op-
pilasta ole-
maan aktiivi-
nen viestintä-
tilanteessa 
sekä syventä-
mään taitoaan 

S3 Oppilas oppii 
aktiivisuuteen 
viestintätilan-
teissa. Hän op-
pii käyttämään 
erilaisia kielelli-
siä viestintä-
strategioita. 

Viestintästra-
tegioiden 
käyttö 

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin. 
 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään tur-
vautuen har-
vemmin ei-kie-
lellisiin ilmai-
suihin. 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään 
käyttäen tarvit-
taessa vaki-
osanontoja 
pyytäessään 

Oppilas pystyy 
jossain määrin 
olemaan aloit-
teellinen vies-
tinnän eri vai-
heissa ja osaa 
varmistaa, 
onko 
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käyttää saa-
menkielisiä 
viestinnän kei-
noja, vakiintu-
neita fraaseja, 
kierto- ja täy-
teilmauksia ja 
muuta kom-
pensaatiota 

Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja. 
 
Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista. 

 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä 
melko usein ja 
osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkump-
panin ilmaisuja 
omassa viestin-
nässään.  

tarkennusta 
avainsanoista. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä silloin 
tällöin ja käyt-
tää esim. lähi-
käsitettä tai 
yleisempää kä-
sitettä, kun ei 
tiedä täsmäl-
listä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki). 
  

viestintäkump-
pani ymmärtä-
nyt viestin. 
 
Oppilas osaa 
kiertää tai kor-
vata tuntemat-
toman sanan 
tai 
muotoilla vies-
tinsä uudel-
leen. 
 
Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan 
tuntematto-
mien ilmauk-
sien 
merkityksistä. 

T8 ohjata op-
pilasta kiinnit-
tämään huo-
miota kulttuu-
risesti sopi-
vaan kielen-
käyttöön vies-
tinnässä, jo-
hon liittyy 
mielipiteiden 
ja asenteiden 
esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
kieltä kulttuuri-
sesti sopivalla 
tavalla viestin-
nässä. 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 
rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 

Oppilas selviy-
tyy lyhyistä so-
siaalisista tilan-
teista ja osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aita tervehdyk-
siä ja puhutte-
lumuotoja sekä 
esittää kohteli-
aasti 
esimerkiksi 
pyyntöjä, kut-
suja, 
ehdotuksia ja 
anteeksipyyn-
töjä ja vastata 
sellaisiin. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, 
kuten tiedon-
vaihtoon sekä 
mielipiteiden ja 
asenteiden asi-
anmukaiseen 
ilmaisemiseen.  
 
Oppilas pystyy 
keskustele-
maan kohteli-
aasti käyttäen 
tavanomaisia 
ilmauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt. 
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomioon 
joitakin tär-
keimpiä kult-
tuurisiin käy-
tänteisiin liitty-
viä näkökohtia. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 

T9 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuuksia 
tulkita erilaisia 
tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, 
joista hanki-
taan tietoa, ja 
ohjata käyttä-
mään tulkin-
nassa päätte-
lytaitoa ja kes-
keisen sisällön 
ymmärtämistä 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
erilaisia puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä. 
Hän oppii eri-
laisia tekstien 
ymmärtämis-
strategioita.  

Tekstien tul-
kintataidot 

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
 
Oppilas tunnis-
taa tekstistä 
yksittäisiä tie-
toja.  

Oppilas ym-
märtää help-
poja, 
tuttua sanas-
toa ja ilmaisuja 
sekä selkeää 
puhetta 
sisältäviä teks-
tejä.  
 
Oppilas ym-
märtää lyhyi-
den, 
yksinkertais-
ten, itseään 
kiinnostavien 
viestien ydinsi-
sällön ja teks-
tin pääajatuk-
set tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoi-
tavasta 
tekstistä. 
 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 
hyvin summit-
taisesti selvä-
piirteisen asia-
puheen pää-
kohtia, tunnis-
taa usein ym-
pärillään käytä-
vän keskuste-
lun aiheen ja 
ymmärtää pää-
asiat tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä yleiskieli-
sestä tekstistä 
tai hitaasta pu-
heesta.  
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sa-
nojen merki-
tyksiä asiayh-
teydestä. 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja joitakin 
yksityiskohtia 
selkeästä ja lä-
hes normaali-
tempoisesta 
yleiskielisestä 
puheesta tai 
yleistajuisesta 
kirjoitetusta 
tekstistä. 
 
Oppilas ym-
märtää yhtei-
seen kokemuk-
seen tai yleis-
tietoon perus-
tuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
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Oppilas pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päätte-
lyyn 
asiayhteyden 
tukemana. 
 

tärkeitä yksi-
tyiskohtia 
myös valmis-
tautumatta. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T10 tarjota 
oppilaalle 
mahdollisuuk-
sia tuottaa pu-
hetta ja kirjoi-
tusta laajene-
vasta aihepii-
ristä kiinnit-
täen huomiota 
myös keskei-
siin rakentei-
siin ja ääntä-
misen perus-
sääntöihin 

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
saamen kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita.  Hän op-
pii ääntämään 
ymmärrettä-
västi. 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 
opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia 
ymmärrettä-
västi ja osaa 
kirjoittaa joita-
kin erillisiä 
sanoja ja sa-
nontoja. 

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita.  
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
sekä ääntää 
harjoitellut il-
maisut ymmär-
rettävästi. 

Oppilas pystyy 
kertomaan jo-
kapäiväisistä ja 
konkreettisista 
sekä itselleen 
tärkeistä asi-
oista käyttäen 
yksinkertaisia 
lauseita ja 
konkreettista 
sanastoa. 
 
Oppilas osaa 
helposti enna-
koitavan pe-
russanaston ja 
monia keskei-
simpiä raken-
teita. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas osaa 
kuvata luette-
lomaisesti (ikä-
kaudelleen tyy-
pillisiä) joka-
päiväiseen elä-
mään liittyviä 
asioita käyt-
täen 
tavallista sa-
nastoa ja joita-
kin idiomaatti-
sia ilmauksia 
sekä perusta-
son rakenteita 
ja joskus hiu-
kan vaativam-
piakin. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin 
ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 

SAAMEN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ  

 

Valinnaisen B2-saamen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen 

jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän 

kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilaita rohkaistaan käyt-

tämään saamen kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on 

kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen mo-

ninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. 

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

opetuskielellä. Opetusta voidaan integroida muiden oppiaineiden opetukseen ja monialaisiin oppimiskoko-

naisuuksiin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun saamen kielellä eri oppiaineissa. 

Saamen kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskelemansa saamen kielen 
suhde muihin saamen kieliin, suomen kieleen sekä hänen aiemmin 

S1 L1, L2, L4 
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opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan saamen kielten puhuma-aluei-
siin, saamelaisalueeseen sekä joihinkin saamelaiskulttuurin ja saa-
melaisen elämänmuodon keskeisiin piirteisiin  

Kielenopiskelutaidot   

T2 rohkaista oppilasta näkemään saamen kielen taito osana elin-
ikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata häntä 
löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia 
kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös op-
pituntien ulkopuolella  

S2 L3 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 L4 

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä S3 L4 

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuu-
luvien ilmausten tuntemustaan 

S3 L4, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopi-
vaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakentei-
siin 

S3 L5 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat 

saamen kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun pe-

rusteella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan saamen kielen levinneisyyden his-

torialliseen taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Poh-

ditaan mahdollisia saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saamen kielen oppimista, mihin saamen 

kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa saamenkielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetel-

laan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Vali-

taan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.  Tarpeen mu-

kaan voidaan opiskella myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön ai-

hepiirejä näkökulmana minä, muut ja saamelaisuus. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoit-

tamaan saamen kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, har-

rastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saamenkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. 

Havainnoidaan saamen kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään 

luontevasti. Opetellaan tarpeen mukaan foneettisia tarkekirjoitusmerkkejä ja graafisia kirjoitusmerkkejä.  

 

Saamen kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi opettajat tekevät yhteistyötä. Pelilli-

syyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä 

myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. 

Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan eurooppa-

laisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen 

ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansain-

välistä yhteydenpitoa. Saamen kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai saamen kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttämään op-

pimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertais-

palautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavut-

tanut paikallisessa opetussuunnitelmassa saamen kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan saamen kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saamen kielen 

B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien pe-

rusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 

9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen B2-oppi-

määrän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy saamen kielen B2-oppimäärän päättöarvioin-

tiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Saamen kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on 

yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät eurooppalaisesta viiteke-

hyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa op-
pilasta hah-
mottamaan 
opiskelemansa 
saamen kielen 
suhde muihin 
saamen kieliin, 
suomen kie-
leen sekä hä-
nen aiemmin 
opiskelemiinsa 
kieliin sekä tu-
tustumaan 
saamen kielten 
puhuma-aluei-
siin, saamelais-
alueeseen 
sekä joihinkin 
saamelaiskult-
tuurin ja saa-
melaisen elä-
mänmuodon 
keskeisiin piir-
teisiin 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan saa-
men kielen 
suhteen muihin 
kieliin. 
 
Oppilas oppii 
tuntemaan saa-
men kielen alu-
etta, puhuma-
alueita ja saa-
melaisalueita 
sekä saamelais-
kulttuureita ja 
niihin liittyviä 
elämänmuo-
toja. 

Saamen kielen 
suhteen hah-
mottaminen 
muihin kieliin 
ja kielialueen 
hahmottami-
nen sekä saa-
melaiskulttuu-
rien ja saame-
laisen elämän-
muodon tunte-
minen 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
saamen kieliä 
puhutaan.  
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
saamelaiskult-
tuureista ja nii-
hin liittyvistä 
elämänmuo-
doista. 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
saamen kieliä 
puhutaan, ja 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
saamen kielten 
suhteesta suo-
men kieleen. 
 
Oppilas osaa 
kertoa saame-
laiskulttuu-
reista ja niihin 
liittyvistä elä-
mänmuodoista. 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
saamen kieliä 
puhutaan, sekä 
saamen kielten 
suhteesta suo-
men kieleen. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla saame-
laiskulttuureita 
ja niihin liittyviä 
elämänmuo-
toja. 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
saamen kieliä 
puhutaan, sekä 
saamen kielten 
suhteesta suo-
men kieleen ja 
oppilaan aiem-
min opiskele-
miin kieliin. 
 
Oppilas osaa 
vertailla saa-
melaiskulttuu-
reita ja niihin 
liittyviä elä-
mänmuotoja. 

Kielenopiskelutaidot  

T2 rohkaista 
oppilasta nä-
kemään saa-
men kielen 
taito osana jat-
kuvaa oppi-
mista ja oman 
kielivarannon 
karttumista, 
ohjata häntä 
löytämään it-
selleen ja ikä-
kaudelleen 
parhaiten sopi-
via tapoja op-
pia kieliä ja 
kannustaa 
häntä käyttä-
mään vähäis-
täkin taitoaan 
myös oppitun-
tien ulkopuo-
lella 

S2 Oppilas oppii 
löytämään 
mahdollisuuk-
sia käyttää saa-
men kieltä 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii käyttä-
mään erilaisia 
tapoja oppia 
kieliä ja löytää 
niistä itselleen 
tehokkaimmat. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien ja 
opiskelustrate-
gioiden kehit-
tyminen  

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista käyttää 
saamen kieltä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
tapoja oppia 
saamen kieltä. 

Oppilas osaa 
kertoa mahdol-
lisuuksista käyt-
tää saamen kie-
len taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä itselle sopi-
via tapoja op-
pia saamen 
kieltä.  

Oppilas osaa 
kertoa, mihin 
hän voi käyttää 
saamen kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia saamen 
kieltä.  

Oppilas osaa 
kertoa, kuinka 
saamen kielen 
taitoa voi hyö-
dyntää myös 
koulun päätyt-
tyä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia saamen 
kieltä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1  Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T3 järjestää 
oppilaalle tilai-
suuksia harjoi-

S3 Oppilas oppii 
toimimaan eri-
laisissa suulli-

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti viestintä-

Oppilas selviy-
tyy satunnai-
sesti yleisim-
min toistuvista, 

Oppilas selviy-
tyy monista 

Oppilas pystyy 
vaihtamaan 
ajatuksia tai 
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tella eri vies-
tintäkanavia 
käyttäen suul-
lista ja kirjal-
lista vuorovai-
kutusta 

sissa ja kirjalli-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

kumppanin tu-
kemana muuta-
masta, kaikkein 
yleisimmin tois-
tuvasta ja rutii-
ninomaisesta 
viestintätilan-
teesta. 

rutiininomai-
sista viestintäti-
lanteista tukeu-
tuen vielä 
enimmäkseen 
viestintäkump-
paniin. 

rutiininomai-
sista viestintä-
tilanteista 
tukeutuen jos-
kus viestintä-
kumppaniin. 

tietoja tu-
tuissa ja joka-
päiväisissä ti-
lanteissa sekä 
toisinaan yllä-
pitämään vies-
tintätilan-
netta. 

T4 tukea oppi-
lasta kielellis-
ten viestintä-
strategioiden 
käytössä 

S3 Oppilas oppii 
hyödyntämään 
kielellisiä vies-
tintästrategi-
oita vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

Viestintästrate-
gioiden käyttö 

Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja (esim. 
eleet, piirtämi-
nen, sanastot, 
internet). 
 
Oppilas osaa 
joskus arvailla 
tai päätellä yk-
sittäisten sano-
jen merkityksiä 
asiayhteyden, 
yleistiedon tai 
muun kielitai-
tonsa perus-
teella. 
 
Oppilas osaa il-
maista, onko 
ymmärtänyt. 

Oppilas tukeu-
tuu viestinnäs-
sään kaikkein 
keskeisimpiin 
sanoihin ja il-
mauksiin. 
 
Oppilas tarvit-
see paljon apu-
keinoja.  
 
Oppilas osaa 
pyytää toista-
mista tai hidas-
tamista. 

Oppilas osallis-
tuu viestintään, 
mutta tarvitsee 
edelleen usein 
apukeinoja.  
 
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein sanallisin 
ilmauksin, pie-
nin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin 
tai muunlaisella 
minimipalaut-
teella.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa hyvin 
usein. 

Oppilas osallis-
tuu enenevässä 
määrin viestin-
tään turvau-
tuen harvem-
min ei-kielelli-
siin ilmaisuihin.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä 
melko usein ja 
osaa jonkin 
verran soveltaa 
viestintäkump-
panin ilmaisuja 
omassa viestin-
nässään. 

T5 auttaa op-
pilasta laajen-
tamaan kohte-
liaaseen kie-
lenkäyttöön 
kuuluvien il-
mausten tun-
temustaan 

S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
saamen kielelle 
ja kielialueen 
kulttuurille tyy-
pillisiä kohte-
liaisuuden il-
mauksia. 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kielelle ja 
kulttuurille tyy-
pillisimpiä koh-
teliaisuuden il-
mauksia (ter-
vehtiminen, hy-
västely, kiittä-
minen) joissa-
kin kaikkein ru-
tiininomaisim-
missa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä kie-
lelle ominaisia 
kohteliaisuu-
den ilmauksia 
rutiininomai-
sissa sosiaali-
sissa kontak-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää yleisim-
piä kohteliaa-
seen kielen-
käyttöön kuulu-
via ilmauksia 
monissa rutii-
ninomaisissa 
sosiaalisissa 
kontakteissa. 

Oppilas selviy-
tyy lyhyistä so-
siaalisista tilan-
teista ja osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aita tervehdyk-
siä ja puhutte-
lumuotoja sekä 
esittää kohteli-
aasti esimer-
kiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdo-
tuksia ja an-
teeksipyyntöjä 
ja vastata sel-
laisiin.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 

T6 
rohkaista oppi-
lasta tulkitse-
maan ikätasol-
leen sopivia ja 
itseään kiin-
nostavia pu-
huttuja ja kir-
joitettuja teks-
tejä 

S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
erilaisia puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja tekstejä. 

Tekstien tulkin-
tataidot 

Oppilas ym-
märtää vähäi-
sen määrän yk-
sittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja sanoja ja il-
mauksia. 
 
Oppilas tuntee 
kirjainjärjestel-
män tai hyvin 
rajallisen mää-
rän kirjoitus-
merkkejä. 

Oppilas ym-
märtää harjoi-
teltua, tuttua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta.  
 
Oppilas tunnis-
taa tekstistä yk-
sittäisiä tietoja. 

Oppilas ym-
märtää yksin-
kertaista, tut-
tua sanastoa ja 
ilmaisuja sisäl-
tävää kirjoitet-
tua tekstiä ja 
hidasta puhetta 
asiayhteyden 
tukemana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas ym-
märtää help-
poja, tuttua sa-
nastoa ja ilmai-
suja sekä sel-
keää puhetta 
sisältäviä teks-
tejä.  
 
Oppilas ym-
märtää lyhyi-
den, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien 
viestien ydinsi-
sällön ja tekstin 
pääajatukset 
tuttua sanas-
toa sisältä-
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västä, ennakoi-
tavasta teks-
tistä. 
 
Oppilas pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päätte-
lyyn asiayhtey-
den tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 
A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T7 tarjota op-
pilaalle run-
saasti tilai-
suuksia harjoi-
tella ikätasolle 
sopivaa pieni-
muotoista pu-
humista ja kir-
joittamista 
kiinnittäen 
huomiota 
myös ääntämi-
seen ja tekstin 
sisällön kan-
nalta oleelli-
simpiin raken-
teisiin 

S3 Oppilas oppi il-
maisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
kielen keskeistä 
sanastoa ja 
keskeisiä ra-
kenteita. Hän 
oppii ääntä-
mään ymmär-
rettävästi. 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen harjoitel-
tuja sanoja ja 
opeteltuja va-
kioilmaisuja. 
 
Oppilas ääntää 
joitakin harjoi-
teltuja ilmauk-
sia ymmärret-
tävästi ja osaa 
kirjoittaa joita-
kin erillisiä sa-
noja ja sanon-
toja.  

Oppilas pystyy 
kertomaan oh-
jatusti joistakin 
tutuista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa joita-
kin sanoja ja 
lauseita. Oppi-
las ääntää har-
joiteltuja il-
mauksia ym-
märrettävästi.  
 
Oppilas osaa 
hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman ti-
lannesidonnai-
sen ilmauksen 
ja peruskie-
liopin aineksia. 

Oppilas pystyy 
kertomaan jois-
takin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmaisuva-
rastoa ja kirjoit-
taa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista 
aiheista.  
 
Oppilas ääntää 
useimmat har-
joitellut ilmai-
sut ymmärret-
tävästi.  
 
Oppilas osaa 
hyvin suppean 
perussanaston, 
muutaman ti-
lannesidonnai-
sen ilmauksen 
ja peruskie-
liopin aineksia. 

Oppilas osaa 
rajallisen mää-
rän lyhyitä, ul-
koa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keistä sanastoa 
ja perustason 
lauseraken-
teita.  
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
sekä ääntää 
harjoitellut il-
maisut ymmär-
rettävästi. 

 

LATINAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ  

 

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

linnainen latina voi olla oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo 

paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa op-

pimisensa tukena. Oppilaita rohkaistaan käyttämään monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankin-

nassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielen-

opiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöi-

hin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita 

asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

 
Latinan B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
  

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 ohjata oppilasta jäsentämään käsitystään osaamiensa kielten kes-
kinäisestä suhteesta sekä ymmärtämään latinan merkitys eurooppa-
laisena kielenä ja romaanisten kielten pohjana  

S1 L1, L2, L4 
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T2 auttaa oppilasta tunnistamaan ja ymmärtämään latinan ja antiikin 
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia läpi keskiajan nyky-
päivään asti 

S1 L1, L2 

Kielenopiskelutaidot   

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on viestin välittyminen. 

S2 L3 

T4 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaito-
aan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan 

S2 L1, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T5 opastaa oppilas tutustumaan latinan muoto- ja lauseopin pääpiir-
teisiin, keskeiseen sanastoon ja ääntämisen periaatteisiin sekä jäsen-
telemään opittavaa kieliainesta  

S3 L4 

T6 tarjota oppilaalle tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista suullista 
ja kirjallista viestintää latinan kielelle tyypillisissä asiayhteyksissä 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T7 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla hel-
posti ennakoitavasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä 

S3 L5, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T8 tarjota oppilaalle tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 L5 

 

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

 

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

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

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

eri tieteenalojen sanastossa, tutustutaan joihinkin latinan kieleen liittyviin sivistyssanoihin ja lentäviin lausei-

siin. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erityisesti latinaan soveltuvia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja 

oppimisympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään pitkäjänteiseen 

työskentelyyn, kriittiseen tiedonhankintaan ja monipuoliseen yhteistyöhön ohjaavia toimintatapoja.  

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

jotka tutustuttavat oppilaita latinan muoto- ja lauseopin perusasioihin.   Harjoitellaan ääntämistä, sanapai-

noa sekä oikeinkirjoitusta. Valitaan oppilaita kiinnostavia latinaan ja antiikin kulttuuriin liittyviä kielenkäytön 

aihepiirejä ja käytetään monenlaisia tekstejä.  

Latinan B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäris-

töissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelil-

lisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsi-

tellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -vä-

lineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. La-

tinaa käytetään aina kun se on mahdollista. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki latinan B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita 

koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suun-

nitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville oppilaille. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi latinan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

Arviointi on monipuolista. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan 

palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä roh-

kaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös 

itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä 

määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa latinan kielen B2-oppimäärälle asetetut 

tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi eurooppalaista kielisalkkua. 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan latinan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut latinan kielen 

B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien pe-

rusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 

9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan latinan kielen B2-oppi-

määrän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy latinan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin 

ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata op-
pilasta jäsen-
tämään käsi-
tystään osaa-
miensa kielten 
keskinäisestä 

S1 Oppilas oppii 
jäsentämään 
käsitystään 
osaamiensa 
kielten keski-

Latinan kielen 
aseman ja mer-
kityksen hah-
mottaminen.  

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä la-
tinan asemasta 
ja merkityk-

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä osaa-
miensa kielten 
keskinäisestä 
suhteesta. 

Oppilas osaa 
kertoa osaa-
miensa kielten 
keskinäisestä 
suhteesta. 
 

Oppilas osaa 
vertailla osaa-
miensa kielten 
keskinäisiä 
suhteita. 
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suhteesta 
sekä ymmär-
tämään lati-
nan merkitys 
eurooppalai-
sena kielenä ja 
romaanisten 
kielten poh-
jana 

näisestä suh-
teesta latinan 
kieleen. Hän 
oppii ymmärtä-
mään latinan 
kielen aseman 
ja merkityksen 
eurooppalai-
sena kielenä ja 
romaanisten 
kielten poh-
jana. 

sestä euroop-
palaisena kie-
lenä. 

 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä latinan 
kielen ase-
masta ja mer-
kityksestä eu-
rooppalaisena 
kielenä ja ro-
maanisten kiel-
ten pohjana.  

Oppilas osaa 
kertoa latinan 
kielen ase-
masta ja mer-
kityksestä eu-
rooppalaisena 
kielenä ja ro-
maanisten kiel-
ten pohjana.  

Oppilas osaa 
pohtia latinan 
kielen asemaa 
ja merkitystä 
eurooppalai-
sena kielenä ja 
romaanisten 
kielten poh-
jana.  

T2 auttaa op-
pilasta tunnis-
tamaan ja ym-
märtämään la-
tinan kieleen 
ja antiikin 
kulttuuriin liit-
tyviä ilmiöitä 
ja niiden vai-
kutuksia läpi 
keskiajan ny-
kypäivään asti 

S1 Oppilas oppii 
hahmotta-
maan latinan 
kieleen ja an-
tiikin kulttuu-
riin liittyviä il-
miöitä ja nii-
den vaikutuk-
sia.  

Latinan kielen 
ja antiikin kult-
tuurin merki-
tyksen hah-
mottaminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
antiikin kult-
tuurin ilmi-
öistä. 

Oppilas osaa 
kertoa joista-
kin latinan kie-
leen ja antiikin 
kulttuuriin liit-
tyvistä ilmi-
öistä ja niiden 
vaikutuksista.  

Oppilas osaa 
kertoa latinan 
kieleen ja an-
tiikin kulttuu-
riin liittyvistä 
ilmiöistä ja 
niiden vaiku-
tuksista.  

Oppilas osaa 
pohtia latinan 
kieleen ja antii-
kin kulttuuriin 
liittyviä ilmiöitä 
ja arvioida nii-
den vaikutuk-
sia.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista 
oppilasta aset-
tamaan tavoit-
teita, hyödyn-
tämään moni-
puolisia tapoja 
oppia kieliä ja 
arvioimaan 
oppimistaan 
itsenäisesti ja 
yhteistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta ra-
kentavaan 
vuorovaiku-
tukseen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välitty-
minen 

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kielten 
opiskelulleen ja 
oppii reflektoi-
maan oppimis-
prosessiaan it-
senäisesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa. Hän op-
pii käyttämään 
erilaisia tapoja 
oppia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. Oppi-
las oppii tapoja 
toimia vuoro-
vaikutuksessa 
rakentavasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja vuo-
rovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen  

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
 
Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia tapoja 
oppia latinan 
kieltä.   
 
Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia latinan 
kieltä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

T4 kehittää 
oppilaan itse-
näisyyttä so-
veltaa luovasti 
kielitaitoaan ja 
jatkuvan kiel-
tenopiskelun 
valmiuksia 

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan it-
senäisesti myös 
koulun päätyt-
tyä. Hän oppii 
hyödyntämään 
ympäristönsä 
kielellisiä virik-
keitä. Oppi-
laalle kehittyy 
luottamus it-
seensä kie-
lenoppijana. 

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien ke-
hittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
latinan kielen 
taitoaan. 

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää latinan 
kielen taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia sovel-
taa ja kehittää 
latinan kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia soveltaa ja 
kehittää lati-
nan kielen tai-
toaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T5 opastaa 
oppilas tutus-
tumaan lati-
nan muoto- ja 

S3 Oppilas oppii 
latinan kielen 
kielitietoa, 

Kielitiedon 
muodostumi-
nen 

Oppilas osaa 
vähäisen mää-
rän kielen sa-
nastoa sekä 

Oppilas osaa 
jonkin verran 
latinan muoto- 
ja lauseoppia, 
kielen sanastoa 

Oppilas osaa 
keskeisiä asi-
oita latinan 
muoto- ja lau-
seopista.  

Oppilas osaa 
keskeiset asiat 
latinan muoto- 
ja lauseopista. 
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lauseopin pää-
piirteisiin, kes-
keiseen sanas-
toon ja ääntä-
misen periaat-
teisiin sekä jä-
sentelemään 
opittavaa kie-
liainesta 

keskeistä sa-
nastoa ja ään-
tämistä. 
 
 

muoto- ja lau-
seoppia.  

ja joitakin ään-
tämisen pää-
sääntöjä. 
 
   

 
Oppilas osaa 
latinan kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä ääntä-
misen pää-
sääntöjä. 

Oppilas osaa 
latinan kielen 
keskeisen sa-
naston ja ään-
tämisen pää-
säännöt.  

T6 tarjota op-
pilaalle tilai-
suuksia harjoi-
tella pieni-
muotoista 
suullista ja kir-
jallista viestin-
tää latinan 
kielelle tyypil-
lisissä asiayh-
teyksissä 

S3 Oppilas oppii 
suullista ja kir-
jallista viestin-
tää. 
 

Taito käyttää 
kieltä erilaisissa 
tilanteissa 

Oppilas osaa 
jonkin verran 
tuttua sanas-
toa ja vakiintu-
neita ilmauk-
sia. 

Oppilas osaa 
toimia muuta-
massa kielen-
käyttötilan-
teessa käyt-
täen tuttua sa-
nastoa ja va-
kiintuneita il-
mauksia.  

Oppilas osaa 
toimia kielen-
käyttötilan-
teissa, jotka 
liittyvät tuttui-
hin aiheisiin 
käyttäen tut-
tua sanastoa ja 
vakiintuneita 
ilmauksia. 

Oppilas osaa 
toimia monen-
laisissa kielen-
käyttötilan-
teissa, jotka 
liittyvät tuttui-
hin tai yleisiin 
aiheisiin käyt-
täen tuttua sa-
nastoa ja va-
kiintuneita il-
mauksia.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 

T7 rohkaista 
oppilasta otta-
maan selvää 
asiayhteyden 
avulla helposti 
ennakoita-
vasta pu-
heesta tai kir-
joitetusta 
tekstistä 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttua tai 
kirjoitettua 
tekstiä asiayh-
teyden avulla. 

Tekstien tulkin-
tataidot 

Oppilas ym-
märtää vähäi-
sen määrän yk-
sittäisiä puhut-
tuja ja kirjoitet-
tuja sanoja ja 
ilmauksia. 

Oppilas ym-
märtää tuttua 
sanastoa ja 
tuttuja ilmai-
suja sisältävää 
muutaman sa-
nan mittaista 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta pu-
hetta. 

 
Oppilas tun-
nistaa teks-
tistä yksittäi-
siä tietoja. 

Oppilas ym-
märtää tuttua 
sanastoa ja 
tuttuja ilmai-
suja sisältävää 
kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas ym-
märtää pääasi-
assa tuttua sa-
nastoa ja tut-
tuja ilmaisuja 
sisältävää laa-
jempaa kirjoi-
tettua tekstiä 
ja hidasta pu-
hetta asiayh-
teyden tuke-
mana. 
 
Oppilas ym-
märtää lyhyi-
den, yksinker-
taisten, itseään 
kiinnostavien 
viestien ydinsi-
sällön ja teks-
tin pääajatuk-
set tuttua sa-
nastoa sisältä-
västä, ennakoi-
tavasta teks-
tistä.  

T8 tarjota op-
pilaalle tilai-
suuksia harjoi-
tella pieni-
muotoista pu-
humista ja kir-
joittamista 
kiinnittäen 
huomiota 
myös ääntä-
miseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta 
oleellisimpiin 
rakenteisiin 

S3 Oppilas oppii il-
maisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti. Hän oppii 
ääntämään ym-
märrettävästi. 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
muutamalla 
sanalla kirjalli-
sesti ja suulli-
sesti. 

Oppilas osaa il-
maista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyt-
täen tuttuja ja 
harjoiteltuja 
sanoja ja ope-
teltuja vakioil-
maisuja sekä 
kirjoittamaan 
muutamia lau-
seita. 
 
Oppilas ääntää 
pääosin ym-
märrettävästi.  

Oppilas osaa 
kertoa joista-
kin tutuista ja 
itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmai-
suvarastoa ja 
kirjoittaa muu-
taman lyhyen 
lauseen harjoi-
telluista ai-
heista. 
 
Oppilas osaa 
ääntää ymmär-
rettävästi. 

Oppilas osaa 
kertoa tai kir-
joittaa arkisista 
ja itselleen tär-
keistä asioista 
käyttäen sup-
peaa ilmai-
suvarastoa ja 
kirjoittamaan 
yksinkertaisia 
viestejä. 
 
Oppilas osaa 
ääntää hyvin. 
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15.4.4 MATEMATIIKKA  

Oppiaineen tehtävä 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajat-

telua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilai-

den kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus 

etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. 

Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäku-

vaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan 

opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteis-

kunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.  

Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuk-

sessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa 

oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat 

ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteel-

liseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkai-

sujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja. 

 
Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät 
sisältöalueet 

 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, 
myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana 

S1 – S6 L1, L3, L5 

T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta 
matematiikan oppimisesta sekä yksin että 
yhdessä toimien 

S1 – S6 L3, L7 

Työskentelyn taidot   

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 
ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä 
yhteyksiä 

S1 – S6 L1, L4 

T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan 
täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti 

S1 – S6 L1, L2, L4, L5 

T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa 
ajattelua vaativien matemaattisten 
tehtävien ratkaisemisessa ja siinä 
tarvittavien taitojen kehittämisessä 

S1 – S6 L1, L3, L4, L5, L6 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehittämään matemaattisia ratkaisujaan 

S1 – S6 L1, L3, L4, L6 
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sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen 
mielekkyyttä 

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja 
ympäröivässä yhteiskunnassa 

S1 – S6 L1 - L7 

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä 
opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun 

S1, S4, S6   L1, L4, L5 

T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja 
viestintäteknologiaa matematiikan 
opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa 

S1 – S6 L5 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset 
tavoitteet 

  

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- 
ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta 
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa 

S1, S2 L1, L3, L4 

T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään 
laskea peruslaskutoimituksia 
rationaaliluvuilla 

S2 L1, L4 

T12 tukea oppilasta laajentamaan 
lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin 

S2 L1, L4 

T13 tukea oppilasta laajentamaan 
ymmärrystään prosenttilaskennasta 

S2, S6 L1, L3, L6 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään 
tuntemattoman käsite ja kehittämään 
yhtälönratkaisutaitojaan 

S3, S4 L1, L4 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään 
muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion 
käsitteeseen. Ohjata oppilasta 
harjoittelemaan funktion kuvaajan 
tulkitsemista ja tuottamista 

S3, S4 L1, L4, L5 

T16 tukea oppilasta ymmärtämään 
geometrian käsitteitä ja niiden välisiä 
yhteyksiä 

S5 L1, L4, L5 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja 
hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja 
ympyrään liittyviä ominaisuuksia 

S5 L1, L4, L5 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään 
taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

S5 L1, L4 

T19 ohjata oppilasta määrittämään 
tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan 
todennäköisyyksiä 

S6 L3, L4, L5 

 

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan 
soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia 
ongelmien ratkaisemiseen 

S1 

 

L1, L4, L5, L6 

  

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12, T14-T16, T18, T20 S1-S5 L1-L7 

S2 
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Kerrataan murtolukujen yhteen ja vähennyslasku sekä opetellaan murtolukujen kerto- ja jakolasku. Kerra-
taan ja vahvistetaan desimaaliluvuilla ja kokonaisluvuilla (myös negatiivisilla) laskemista. 
 
S3 
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Muodostetaan ja ratkaistaan yksin-
kertaisia ensimmäisen asteen yhtälöitä. 
 
S4 
Kerrataan koordinaatistoa ja piirretään suoria koordinaatistoon. 
 
S5  
Kerrataan tasogeometrian peruskäsitteet esimerkiksi suora, jana, kulma, ympyrä ja monikulmio. Lasketaan 
monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuun-nos-
ten hallintaa. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T20 S1-S6 L1-L7 

S2 
Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsittee-
seen. Kerrataan prosentin käsite. Opetellaan prosenttiluvun, osan suuruuden ja perusarvon laskemista. Har-
joitellaan prosenttilaskennan soveltamista käytännön esimerkein. 
 
S3 
Harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäi-sen as-
teen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. 
 
S5 
Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Opitaan käyttämään Pytha-
goraan lausetta. Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sekto-rin pinta-ala. 
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Harjoitellaan lieriön, kartion ja pallon pinta-alojen ja tilavuuksien las-
kemista. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Matematiikan oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T20 S1-S6 L1-L7 

S2 
Kerrataan peruslaskutoimitukset myös negatiivisilla luvuilla sekä murto- ja desimaaliluvuilla. Vahviste-taan 
ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. Kerrataan prosenttilaskut pai-nottaen 
käytännön sovellustehtäviä. 
 
S3 
Kerrataan yhtälön ratkaiseminen sekä ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. 
 
S4 
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen verran-nolli-
suuteen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Opitaan suoran kulmakertoimen ja va-kiotermin 
käsitteet. 
 
S5 
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Opetellaan trigonometriset funktiot ja lasketaan suorakulmaisesta kolmiosta sivujen pituuksia ja kul-mien 
suuruuksia. Kerrataan Pythagoraan lause. Opitaan laskemaan lieriön, kartion ja pallon pinta-aloja ja tilavuuk-
sia. 
S6 
Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyp-piar-
von ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustu-
taan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja ja lasketaan toden-näköisyyksiä. 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja 

riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. 

Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista 

ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. 

Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. So-

velletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan 

laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vastalu-

vun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. Perehdytään lukujen 

jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. 

Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. Varmistetaan prosentin kä-

sitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän las-

kemista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailupro-

sentti. Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsit-

teeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. 

S3 Algebra: Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. Harjoitellaan potenssi-

lausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vä-

hennys- ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja rat-

kaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafi-

sesti ja algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. Syvennetään op-

pilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa. 

S4 Funktiot: Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. Tutustutaan suoraan ja kääntäen 

verrannollisuuteen. Perehdytään funktion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. 

Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion 

kasvamista ja vähenemistä. Määritetään funktioiden nollakohtia. 

S5 Geometria: Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään vii-

van ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. Vahviste-

taan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. Harjoitellaan geometrista konstruoin-

tia. Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funk-

tioita. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen. 

Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. 

Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. 
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Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia. 

Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja ana-

lysoida tietoa. Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frek-

venssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilai-

sia diagrammeja. Lasketaan todennäköisyyksiä. 

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. 

Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajatte-

lua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, 

ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän 

hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja 

dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luo-

vuuden välineenä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7-9  

 

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä si-

sällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen 

oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppi-

laiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asia-

kokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen 

oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin. 

 

Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden kiinnostuksen ja taitota-

son mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimer-

kiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista ai-

heista. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7–9  

 

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuk-

sen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä 

minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suo-

riutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään mate-

matiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitojaan. Palaute auttaa oppi-

laita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.   

 

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimisel-

leen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.  Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huo-

miota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.  
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Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset 

tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja tai-

toon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon 

myös taito hyödyntää välineitä, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.  

 

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotok-

sen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella oh-

jataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita oh-

jataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut mate-

matiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt matematiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on matematiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu koko-

naisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan 

osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 

mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan matematiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jon-

kin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy matematiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan 

näyttöä arvioidaan.   

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden anta-

mista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista 

työskentelyn aikana.  

  

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet  

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa 
oppilaan moti-
vaatiota, posi-
tiivista minä-
kuvaa ja itse-
luottamusta 
matematiikan 
oppijana 

S1–S6 Oppilas oppii 
tunnistamaan, 
mitkä asiat ja 
opiskelutavat 
motivoivat 
häntä. Oppilas 
pyrkii vahvista-
maan positii-
vista minäku-
vaansa ja itse-
luottamusta 
matematiikan 
oppijana. 

  Ei vaikuta ar-
vosanan muo-
dostamisen pe-
rusteena. Oppi-
laita ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 
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T2 kannustaa 
oppilasta otta-
maan vas-
tuuta mate-
matiikan oppi-
misesta sekä 
yksin että yh-
dessä toimien 

S1–S6 Oppilas aloit-
taa työskente-
lyn, ylläpitää 
sitä ja arvioi, 
milloin työs-
kentely on 
saatu päätök-
seen. Hän osal-
listuu omatoi-
misesti ryhmän 
toimintaan. 

Vastuunotta-
minen opiske-
lusta 

Oppilas kyke-
nee ohjattuna 
aloittamaan 
työskentelyn ja 
ylläpitämään 
sitä. 

Oppilas työs-
kentelee osin 
itsenäisesti ja 
saattaa työs-
kentelyn ohjat-
tuna loppuun.  
 
Oppilas osallis-
tuu ryhmän 
toimintaan 
vaihtelevasti. 

Oppilas ottaa 
vastuuta 
omasta oppi-
misestaan ja 
osallistuu ra-
kentavasti ryh-
män toimin-
taan. 

Oppilas ottaa 
vastuuta ryh-
män toimin-
nasta ja pyrkii 
kehittämään 
koko ryhmän 
osaamista. 

Työskentelyn taidot 

T3 ohjata op-
pilasta havait-
semaan ja ym-
märtämään 
oppimiensa 
asioiden väli-
siä yhteyksiä 

S1–S6 Oppilas havait-
see ja ymmär-
tää oppimiensa 
asioiden välisiä 
yhteyksiä. Hän 
osaa kuvailla, 
selittää ja so-
veltaa ymmär-
tämäänsä. 

Opittujen asioi-
den yhteydet 

Oppilas havait-
see ohjattuna 
opittavien asi-
oiden välisiä 
yhteyksiä. 

Oppilas havait-
see ja kuvailee 
oppimiensa 
asioiden välisiä 
yhteyksiä. 

Oppilas löytää 
ja selittää pe-
rustellen oppi-
miensa asioi-
den välisiä yh-
teyksiä. 

Oppilas yhdis-
tää oppimiaan 
asioita ja ku-
vailee, mistä 
opittujen asioi-
den yhteys joh-
tuu. 

T4 kannustaa 
oppilasta har-
jaantumaan 
täsmälliseen 
matemaatti-
seen ilmai-
suun suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti 

S1–S6 Oppilas ilmai-
see matemaat-
tista ajattelu-
aan täsmälli-
sesti eri ilmai-
sukeinoja käyt-
täen. 

Matemaatti-
nen ilmaisu 

Oppilas ilmai-
see ohjattuna 
matemaattista 
ajatteluaan jol-
lakin tavalla. 

Oppilas ilmai-
see matemaat-
tista ajattelu-
aan joko suulli-
sesti tai kirjalli-
sesti. 

Oppilas ilmai-
see matemaat-
tista ajattelu-
aan sekä suulli-
sesti että kirjal-
lisesti. 

Oppilas ilmai-
see perustellen 
matemaattista 
ajatteluaan. 

T5 tukea oppi-
lasta loogista 
ja luovaa ajat-
telua vaativien 
matemaattis-
ten tehtävien 
ratkaisemi-
sessa ja siinä 
tarvittavien 
taitojen kehit-
tymisessä 

S1–S6 Oppilas jäsen-
tää ongelmia, 
tunnistaa niistä 
matemaattista 
informaa-
tiota ja ratkai-
see niitä hyö-
dyntäen mate-
matiikan me-
netelmiä. 

Ongelmanrat-
kaisutaidot 

Oppilas jäsen-
tää ohjattuna 
ongelmia ja 
ratkaisee osia 
ongelmasta.  

Oppilas osaa 
poimia anne-
tusta ongel-
masta mate-
maattisen in-
formaation ja 
ratkaisee oh-
jattuna ongel-
mia. 

Oppilas jäsen-
tää ja ratkaisee 
loogista ja luo-
vaa ajattelua 
vaativia ongel-
mia.  

Oppilas tutkii, 
onko olemassa 
muita ratkaisu-
vaihtoehtoja. 

T6 ohjata op-
pilasta arvioi-
maan ja kehit-
tämään mate-
maattisia rat-
kaisujaan sekä 
tarkastele-
maan kriitti-
sesti tuloksen 
mielekkyyttä 

S1–S6 Oppilas arvioi 
ja kehittää ma-
temaattista 
ratkaisuaan ja 
tarkastelee 
kriittisesti tu-
loksen mielek-
kyyttä. 

Taito arvioida 
ja kehittää ma-
temaattisia 
ratkaisuja 

Oppilas selittää 
ohjattuna tuot-
tamansa rat-
kaisun ja pohtii 
ohjattuna tu-
loksen mielek-
kyyttä. 

Oppilas selittää 
laatimansa rat-
kaisun, pohtii 
tuloksen mie-
lekkyyttä ja ar-
vioi ohjattuna 
ratkaisuaan. 

Oppilas tarkas-
telee kriitti-
sesti mate-
maattista rat-
kaisuaan ja tu-
loksen mielek-
kyyttä. 

Oppilas arvioi 
ja tarvittaessa 
kehittää ratkai-
suaan. 

T7 rohkaista 
oppilasta so-
veltamaan 
matematiik-
kaa muissakin 
oppiaineissa ja 
ympäröivässä 
yhteiskun-
nassa 

S1–S6 Oppilas tunnis-
taa ja käyt-
tää matema-
tiikkaa eri ym-
päristöissä ja 
toisissa oppiai-
neissa sekä 
muotoilee on-
gelmia mate-
matiikan kie-
lelle. 

Matematiikan 
soveltaminen 

Oppilas tunnis-
taa matematii-
kan käyttö-
mahdollisuu-
det ympäril-
lään ja tietää 
ongelman ma-
temaattisen 
muotoilun tar-
peellisuuden. 

Oppilas sovel-
taa matema-
tiikkaa muo-
toillen ongel-
mia matematii-
kan kielelle an-
nettuja esi-
merkkejä nou-
dattaen. 

Oppilas sovel-
taa matema-
tiikkaa eri ym-
päristöissä 
muotoillen re-
aalimaailman 
ongelmia ma-
tematiikan kie-
lelle.   

Oppilas antaa 
esimerkkejä, 
kuinka mate-
matiikkaa so-
velletaan yh-
teiskunnassa.  
 
Oppilas hyö-
dyntää mate-
matiikan taito-
jaan eri tilan-
teissa. 
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T8 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään tie-
donhallinta- ja 
analysointitai-
tojaan sekä 
opastaa tie-
don kriittiseen 
tarkasteluun 

S1, S4, S6 Oppilas hankkii 
ja analysoi tie-
toa ja pohtii 
sen todenpe-
räisyyttä ja 
merkit-
sevyyttä. 

Tiedon analy-
sointi ja kriitti-
nen tarkastelu 

Oppilas 
osaa vertailla 
ohjattuna tie-
toa matemaat-
tisella perus-
teella. 

Oppilas käsit-
telee ja esittää 
tietoa annetun 
esimerkin mu-
kaisesti. 

Oppilas hank-
kii, käsittelee 
ja esittää tie-
toa sekä pohtii 
sen uskotta-
vuutta. 

Oppilas sovel-
taa tiedonhal-
linta- ja analy-
sointitaitoja, 
tulkitsee tietoa 
sekä arvioi tie-
don luotetta-
vuutta.  

T9 opastaa 
oppilasta so-
veltamaan 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa matema-
tiikan opiske-
lussa sekä on-
gelmien rat-
kaisemisessa 

S1–S6 Oppilas sovel-
taa tarkoituk-
senmukaista 
teknologiaa 
matematiikan 
opiskelussa 
ja ongelmia 
ratkaistaessa.  

Tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian käyttö 

Oppilas tutus-
tuu matematii-
kan oppimista 
tukevaan oh-
jelmistoon ja 
käyttää sitä oh-
jatusti. 

Oppilas käyt-
tää sopivaa oh-
jelmistoa 
omien tuotos-
ten laatimi-
seen ja mate-
matiikan opis-
keluun. 

Oppilas käyt-
tää tieto- ja 
viestintätekno-
logiaa mate-
maattisten on-
gelmien tarkas-
telemiseen ja 
ratkaisemi-
seen. 

Oppilas sovel-
taa ja yhdistää 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa tutkivassa 
työskentelyssä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  

T10 ohjata op-
pilasta vahvis-
tamaan päät-
tely- ja pääs-
sälaskutaitoa 
sekä kannus-
taa oppilasta 
käyttämään 
laskutaitoaan 
eri tilanteissa 

S1, S2 Oppilas tekee 
päätelmiä ja 
laskelmia arjen 
toimintojensa 
tueksi. Hän 
rohkaistuu 
käyttämään 
päässälaskutai-
toaan. 

Päättely- ja las-
kutaito 

Oppilas laskee 
päässään ly-
hyitä laskutoi-
mituksia ja löy-
tää ohjattuna 
matemaattisia 
säännönmukai-
suuksia. 

Oppilas laskee 
päässään las-
kutoimituksia 
ja löytää mate-
maattisia sään-
nönmukaisuuk-
sia. 

Oppilas käyt-
tää aktiivisesti 
päättely- ja 
päässälaskutai-
toa.  

Oppilas laskee 
päässään mo-
nivaiheisia las-
kutoimituksia 
ja soveltaa 
päättelykyky-
ään eri tilan-
teissa. 

T11 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään kyky-
ään laskea pe-
ruslaskutoimi-
tuksia ratio-
naaliluvuilla 

S2 Oppilas laskee 
peruslaskutoi-
mituksia ratio-
naaliluvuilla. 

Peruslaskutoi-
mitukset ratio-
naaliluvuilla 

Oppilas laskee 
samannimis-
ten, positiivis-
ten murtoluku-
jen yhteen- ja 
vähennyslas-
kuja.    
 
Oppilas kertoo 
murtoluvun 
kokonaislu-
vulla.  

Oppilas laskee 
positiivisten 
murtolukujen 
yhteen- ja vä-
hennyslas-
kuja.    
 
Oppilas kertoo 
ja jakaa murto-
luvun koko-
naisluvulla.  

Oppilas laskee 
sujuvasti pe-
ruslaskutoimi-
tuksia ratio-
naaliluvuilla.  

Oppilas hyö-
dyntää ratio-
naalilukujen 
peruslaskutoi-
mituksia ongel-
manratkai-
sussa.   

T12 tukea op-
pilasta laajen-
tamaan luku-
käsitteen ym-
märtämistä 
reaalilukuihin 

S2 Oppilas ym-
märtää reaali-
lukujen algeb-
rallisia, järjes-
tys- ja tark-
kuusominai-
suuksia sekä 
tutustuu piihin 
ja neliöjuu-
reen. 

Lukukäsite Oppilas sijoit-
taa annetun 
desimaaliluvun 
lukusuoralle.  
 
Oppilas tunnis-
taa tilanteet, 
jolloin tarvi-
taan pyöristä-
mistä. 

Oppilas kuvai-
lee, millaisia 
lukuja on eri 
lukujoukoissa 
ja sijoittaa 
niitä lukusuo-
ralle.  
 
Oppilas pyöris-
tää luvun an-
nettuun tark-
kuuteen. 

Oppilas tunnis-
taa rationaali-
luvun ja irratio-
naaliluvun 
eron.  
 
Oppilas pyöris-
tää luvun oike-
aan tarkkuu-
teen. 

Oppilas ym-
märtää tarkan 
arvon ja likiar-
von eron sekä 
määrittää luku-
jen suuruusjär-
jestyksen. 

T13 tukea op-
pilasta laajen-
tamaan ym-
märrystään 
prosenttilas-
kennasta 

S2, S6 Oppilas ym-
märtää prosen-
tin ja prosent-
tiyksikön käsit-
teet ja kertoo 
niiden käytöstä 
eri tilanteissa. 
Hän laskee 
prosenttiosuu-
den, prosentti-
luvun osoitta-
man määrän 

Prosentin kä-
site ja prosent-
tilaskenta 

Oppilas selit-
tää, päättelee 
tai laskee pro-
senttiosuuden 
ja prosenttilu-
vun osoitta-
man määrän. 

Oppilas laskee 
prosenttiosuu-
den, prosentti-
luvun osoitta-
man määrän 
kokonaisuu-
desta sekä 
muutoksen 
suuruuden ja 
muutoksen 
prosentteina. 

Oppilas osaa 
käyttää pro-
senttilasken-
nan eri mene-
telmiä.  
 
Oppilas ym-
märtää prosen-
tin ja prosent-
tiyksikön väli-
sen eron. 
  

Oppilas tekee 
suhteellista 
vertailua ja 
hyödyntää pro-
senttilaskentaa 
eri tilanteissa.  
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sekä muutos- 
ja vertailupro-
sentin. 

T14 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään 
tuntematto-
man käsite ja 
kehittämään 
yhtälönratkai-
sutaitojaan 

S3, S4 Oppilas ym-
märtää tunte-
mattoman ja 
lausekkeen kä-
sitteet sekä 
ratkaisee en-
simmäisen as-
teen ja vailli-
naisen toisen 
asteen yhtä-
löitä päättele-
mällä ja sym-
bolisesti. 

Tuntematto-
man käsite ja 
yhtälönratkai-
sutaidot 

Oppilas yhdis-
tää saman-
muotoisia ter-
mejä.  
 
Oppilas ratkai-
see ohjattuna 
ensimmäisen 
asteen yhtä-
löitä ja päätte-
lee ohjattuna 
vaillinaisen toi-
sen asteen yh-
tälön jonkin 
ratkaisun.  

Oppilas sieven-
tää lausek-
keita.  
 
Oppilas ym-
märtää 
yhtäsuuruuden 
säilymisen ja 
ratkaisee en-
simmäisen as-
teen yhtälön 
symbolisesti ja 
vaillinaisen toi-
sen asteen yh-
tälön joko 
päättelemällä 
tai symboli-
sesti.  

Oppilas ym-
märtää 
yhtäsuuruuden 
käsitteen ja 
ratkaisee vailli-
naisen toisen 
asteen yhtälön 
symbolisesti. 

Oppilas käyt-
tää sujuvasti 
tuntematonta 
yhtälön muo-
dostamisessa 
ja hyödyntää 
yhtälönratkai-
sun taitoja on-
gelmanratkai-
sussa.    

T15 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään 
muuttujan kä-
site ja tutus-
tuttaa funk-
tion käsittee-
seen sekä oh-
jata oppilasta 
harjoittele-
maan funktion 
kuvaajan tul-
kitsemista ja 
tuottamista 

S3, S4 Oppilas laajen-
taa käsitystään 
muuttujista 
kahden muut-
tujan yhtälöi-
hin ja piirtää 
ensimmäisen 
ja toisen as-
teen funktion 
kuvaajia. Oppi-
las tekee pää-
telmiä funktion 
ja sen kuvaajan 
välisestä yh-
teydestä. 

Muuttujan ja 
funktion käsit-
teet sekä ku-
vaajien tulkit-
seminen ja 
tuottaminen 

Oppilas laskee 
lausekkeen ar-
von ja lukee 
leikkauspistei-
den koordi-
naatteja.  
 
Oppilas tunnis-
taa nousevan 
ja laskevan 
suoran yhtä-
löstä.  
 
Oppilas piirtää 
ohjattuna en-
simmäisen as-
teen funktion 
kuvaajan koor-
dinaatistoon.  

Oppilas sijoit-
taa muuttujan 
paikalle lukuar-
voja ja saatuja 
pisteitä koordi-
naatistoon.  
 
Oppilas piirtää 
ensimmäisen 
asteen funk-
tion kuvaajan 
ja ratkaisee oh-
jattuna yhtä-
löparin graafi-
sesti tai algeb-
rallisesti. 

Oppilas ym-
märtää muut-
tujan ja funk-
tion käsitteet 
sekä osaa piir-
tää funktion 
kuvaajia.  
 
Oppilas ratkai-
see annetun 
yhtälöparin 
graafisesti ja 
algebrallisesti. 

Oppilas käyt-
tää yhtälöparia 
ongelmanrat-
kaisussa ja ym-
märtää yhtä-
lönratkaisun 
geometrisen 
merkityksen.  
 
Oppilas osaa 
tulkita kuvaajia 
monipuoli-
sesti.  

T16 tukea op-
pilasta ym-
märtämään 
geometrian 
käsitteitä ja 
niiden välisiä 
yhteyksiä 

S5 Oppilas tuntee 
pisteen, suo-
ran, kulman, 
janan ja puoli-
suoran käsit-
teet ja niihin 
liittyviä omi-
naisuuksia. 
Hän nimeää 
monikulmioita, 
tietää niiden 
ominaisuuksia 
ja laskee niiden 
piirejä. Oppilas 
ymmärtää 
symmetriaan 
ja yhdenmuo-
toisuuteen liit-
tyviä ominai-
suuksia ja ver-
rannollisuutta. 

Geometrian 
käsitteiden ja 
niiden välisten 
yhteyksien 
hahmottami-
nen 

Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
kulmia ja moni-
kulmioita ja 
laskee ohjat-
tuna niihin liit-
tyviä laskuja.  
 
Oppilas piirtää 
suoran suh-
teen symmetri-
siä kuvioita.  

Oppilas piirtää 
pisteen suh-
teen symmetri-
siä kuvioita.  
 
Oppilas löytää 
vastinosat yh-
denmuotoi-
sista kuvioista, 
käyttää verran-
toa ja osaa 
määrittää mit-
takaavan.  

Oppilas hyö-
dyntää perus-
tellen geomet-
rian peruskä-
sitteisiin ja yh-
denmuotoisuu-
teen liittyviä 
ominaisuuksia.  
 
Oppilas käyt-
tää verrantoa 
ja ymmärtää 
mittakaavan 
käsitteen. 

Oppilas käyt-
tää yhdenmuo-
toisuutta ja 
verrantoa on-
gelmanratkai-
sussa.  
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T17 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään ja 
hyödyntä-
mään suora-
kulmaiseen 
kolmioon ja 
ympyrään liit-
tyviä ominai-
suuksia 

S5 Oppilas ym-
märtää suora-
kulmaisen kol-
mion ominai-
suuksia ja hyö-
dyntää Pytha-
goraan lau-
setta ja trigo-
nometrisia 
funktioita. 
Oppilas tietää 
ympyrään liit-
tyviä käsitteitä 
ja ominaisuuk-
sia sekä osaa 
laskea ympy-
rän kehän pi-
tuuden. 

Suorakulmai-
sen kolmion ja 
ympyrän omi-
naisuuksien 
hahmottami-
nen 

Oppilas laskee 
hypotenuusan 
pituuden käyt-
tämällä Pytha-
goraan lau-
setta.  
 
Oppilas osaa 
tutkia kolmion 
suorakulmai-
suutta.  
 
Oppilas tunnis-
taa ympyrään 
liittyviä käsit-
teitä ja laskee 
ohjattuna ym-
pyrän kehän 
pituuden.  

Oppilas ratkai-
see suorakul-
maisen kol-
mion sivun pi-
tuuden Pytha-
goraan lau-
seella ja löytää 
kulmalle vierei-
sen ja vastai-
sen kateetin ja 
hypotenuusan 
sekä tietää, mi-
ten ne liittyvät 
trigonometri-
siin funktioihin.  
 
Oppilas laskee 
ympyrän ke-
hän pituuden. 

Oppilas ratkai-
see annetusta 
suorakulmai-
sesta kolmi-
osta kulmien 
suuruudet ja 
sivujen pituu-
det.  
 
Oppilas ym-
märtää kehä-
kulman ja kes-
kuskulman kä-
sitteet sekä 
laskee keskus-
kulmaa vastaa-
van kaaren pi-
tuuden. 

Oppilas käyt-
tää Pythago-
raan lausetta ja 
sen käänteis-
lausetta sekä 
trigonometriaa 
ongelmanrat-
kaisussa.  

T18 kannustaa 
oppilasta ke-
hittämään tai-
toaan laskea 
pinta-aloja ja 
tilavuuksia 

S5 Oppilas tietää 
avaruuskappa-
leisiin liittyviä 
nimityksiä ja 
ominaisuuksia. 
Hän osaa las-
kea tasokuvioi-
den pinta-aloja 
sekä kappalei-
den tilavuuksia 
ja vaipan pinta-
aloja. Hän so-
veltaa tieto-
jaan käytännön 
tilanteisiin ja 
tekee pinta-
alayksiköiden, 
tilavuusyksiköi-
den ja vetomit-
tojen välillä 
muunnoksia. 

Pinta-alojen ja 
tilavuuksien 
laskutaito 

Oppilas muun-
taa yleisimmin 
käytettyjä 
pinta-alan ja ti-
lavuuden yksi-
köitä.  
 
Oppilas osaa 
laskea suora-
kulmion pinta-
alan ja suora-
kulmaisen sär-
miön tilavuu-
den. 

Oppilas muun-
taa pinta-alan 
ja tilavuuden 
yksiköitä.  
 
Oppilas laskee 
yleisimpien ta-
sokuvioiden 
pinta-alat ja 
kappaleiden ti-
lavuudet.  

Oppilas käyt-
tää pinta-ala- 
ja tilavuusyksi-
köiden muun-
noksia.  
 
Oppilas laskee 
yksittäisen ta-
sokuvion pinta-
alan ja kappa-
leen tilavuu-
den sekä vai-
pan pinta-alan. 
 
Oppilas laskee 
keskuskulmaa 
vastaavan sek-
torin pinta-
alan. 

Oppilas laskee 
moniosaisen 
tasokuvion 
pinta-alan, 
kappaleen tila-
vuuden ja vai-
pan pinta-alan 
sekä hyödyn-
tää osaamis-
taan ongel-
manratkai-
sussa. 

T19 ohjata op-
pilasta määrit-
tämään tilas-
tollisia tunnus-
lukuja ja laske-
maan toden-
näköisyyksiä 

S6 Oppilas hallit-
see aineistojen 
keräämisen, 
luokittelun, 
analysoinnin ja 
raportoinnin. 
Hän lukee ja 
tulkitsee dia-
grammeja sekä 
tekee ennus-
teita niihin pe-
rustuen. Oppi-
las laskee kes-
kiarvon ja mää-
rittää tyyppiar-
von sekä medi-
aanin ja tekee 
niiden perus-
teella päätel-
miä. Oppilas 
määrittää klas-
sisen ja tilastol-
lisen todennä-
köisyyden sekä 
ymmärtää nii-
den antamaa 
informaatiota. 

Tilastolliset 
tunnusluvut ja 
todennä-
köisyyslas-
kenta 

Oppilas lukee 
tiedon pylväs-, 
viiva- ja ympy-
rädiagram-
mista sekä tau-
lukosta.  
 
Oppilas laskee 
keskiarvon ja 
määrittää oh-
jattuna tyyp-
piarvon ja me-
diaanin.  
 
Oppilas päätte-
lee ohjattuna 
klassisia toden-
näköisyyksiä.   

Oppilas osaa 
esittää tiedon 
sopivalla dia-
grammilla tai 
taulukolla.  
 
Oppilas laskee 
tavallisimpia 
keskilukuja, 
määrittää vaih-
teluvälin ja 
osaa ohjattuna 
kertoa tutki-
mustuloksista 
ja johtopäätök-
sistä.  
 
Oppilas laskee 
klassisia toden-
näköisyyksiä. 

Oppilas hallit-
see keskeiset 
tilastolliset 
tunnusluvut.  
 
Oppilas osaa 
toteuttaa pie-
nen tutkimuk-
sen, jossa hyö-
dyntää tilasto-
laskentaa.  
 
Oppilas määrit-
tää klassisia ja 
tilastollisia to-
dennäköisyyk-
siä.  

Oppilas havain-
noi ja vertailee 
tutkimuksia ti-
lastollisia tun-
nuslukuja hyö-
dyntäen.  
 
Oppilas käyt-
tää todennä-
köisyyslasken-
taa ongelman-
ratkaisussa. 
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T20 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään algo-
ritmista ajat-
teluaan sekä 
taitojaan so-
veltaa mate-
matiikkaa ja 
ohjelmointia 
ongelmien rat-
kaisemiseen 

S1 Oppilas ym-
märtää algorit-
misen ajatte-
lun periaat-
teita. Hän osaa 
lukea, kom-
mentoida, tul-
kita, testata, 
suunnitella ja 
ohjelmoida 
pieniä ohjel-
mia, joilla rat-
kaistaan mate-
maattisia on-
gelmia. 

Algoritminen 
ajattelu ja oh-
jelmointitaidot 

Oppilas tunnis-
taa yksinkertai-
sen algoritmin 
askeleet ja tes-
taa ohjattuna 
valmiita ohjel-
mia. 

Oppilas käyt-
tää ehto- ja 
toistoraken-
netta ohjel-
moinnissa sekä 
testaa ja tulkit-
see ohjelmia. 

Oppilas sovel-
taa algoritmi-
sen ajattelun 
periaatteita ja 
ohjelmoi pie-
niä ohjelmia. 

Oppilas hyö-
dyntää ohjel-
mointia ongel-
mien ratkai-
sussa.  
 
Oppilas muok-
kaa ja kehittää 
ohjelmaa. 

 

 

15.4.5 BIOLOGIA  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa op-

pilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoi-

mintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.  

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutus-

tumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että labo-

ratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja herättää kiin-

nostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuoli-

sesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

biologian opetuksessa. 

 

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden ke-

hittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.  

 

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyö-

dyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa 

sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilai-

den ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa 

ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kes-

tävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. 
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Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Biologinen tieto ja ymmärrys   

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin pe-
rusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja 

S1-S4, S6  L4, L5 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja 
elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan raken-
netta 

S1-S5 L4, L5 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista 
eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten 
elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuu-
delle  

S1-S4, S6 L4, L7 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja 
evoluution perusperiaatteita 

S1, S4, S5 L1 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja 
elimistön perustoimintoja 

S5 L3 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä 
tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäris-
töön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merki-
tys 

S6 L4, L7 

Biologiset taidot   

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä 
ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtä-
mistä 

S1-S6 L1 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvä-
lineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-S5 L1, L5 

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kas-
vattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtä-
miseksi 

S1-S4, S6 L5, L6, L7 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä kou-
lussa että koulun ulkopuolella  

S1-S6 L1, L5 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja 
ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa  

S6 L2, L3, L7 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet   

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luon-
toa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luonto-
suhdetta ja ympäristötietoisuutta  

S1-S6 L7 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja 
valintoja  

S6 L7 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kes-
tävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S6 L5, L7 
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Siuntion paikallinen sisältö 

Biologian oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T4, T7-T10, T12 S1-S6 L1, L4-L7 

S2 
Perehdytään vastuullisuuteen luonnossa ja jokamiehenoikeuksiin. 
 
S4 
Mitä elämä on? Evoluution käsite. Miten elämä on kehittynyt maapallolla? Käsitellään eliökunnan luokit-
telu ja rakenne.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Biologian oppiaine vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T4, T6-T14 S1-S6 L1-L7 

S3  
Vertaillaan metsäekosysteemiä esimerkiksi suo-, tunturi- tai kaupunkiekosysteemiin. Käsitellään lajien 
ekologia ja lajien väliset vuorovaikutussuhteet. Koostetaan eliökokoelma.  
 
S6 
Käsitellään metsän ekosysteemiä, metsän kestävää käyttöä sekä luonnonarvoja. Käsitellään biotaloutta ja 
kestävää kehitystyä.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Biologian oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T2, T4, T5-T8, T10-T14 S1-S6 L1-L5, L7 

S4 
Biotekonologian mahdollisuudet. 
 
Käsitellään perinnöllisyyden perusteet, evoluution mekanismit ja ihmisen evoluutio.  
 
S5 
Käsitellään ihmisen rakenne, elintoiminnot ja sääntelyjärjestelmät. 

 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön 

(S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.  

 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 

toiminnan kautta tutuiksi.  

 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liik-

kumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskente-

lyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. 
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S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin rakentee-

seen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tun-

turi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuo-

toisuuden tärkeyttä. 

 

S4 Mitä elämä on? Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusme-

netelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen pe-

rehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan perinnöllisyyden 

ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita. 

 

S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen ra-

kenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikut-

tavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri omi-

naisuuksien kehittymiseen. 

 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuu-

tokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kes-

tävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä 

eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevai-

suuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. 

 

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimukselli-

suutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa, että koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyös-

kentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. Bio-

logian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä op-

pimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä.  

 

Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden 

erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksu-

maan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä 

raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, ko-

kemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille ke-

hittyy taito tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9  

 

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tut-

kimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely to-

teutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet huomi-

oidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimukselli-

suus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liit-

täminen jo ennestään opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden mahdolli-

set vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien vahvuuk-

sien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttäminen on 
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mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja etenevät yksilölli-

sesti ajattelun taitojen eri tasoille.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7–9   

 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana op-

pilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vah-

vuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa 

asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuul-

lisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian summa-

tiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi koh-

distuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympä-

ristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilai-

sia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintä-

teknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioin-

nin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt biologian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on biologian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 

kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen ko-

konaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 

biologian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.   

Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella biologiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, 

ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työs-

kentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa ilmaistaan myös alemman arvosanan osaaminen.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Biologinen tieto ja ymmärrys  

T1 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään 
ekosysteemin 
perusraken-
netta ja toi-
mintaa, vertai-
lemaan erilai-

S1–S4, S6 
 

Oppilas syven-
tää tietojaan 
ekosysteemin 
perusraken-
teesta ja toi-
minnasta. Hän 
oppii vertaile-
maan erilaisia 

Ekosysteemin 
rakenteen ja 
toiminnan 
tuntemus 

Oppilas osaa 
luokitella met-
säekosystee-
min osia elolli-
siin ja elotto-
miin. 
 

Oppilas osaa 
luokitella ja ni-
metä metsä-
ekosysteemin 
osia ja kertoa 
niiden toimin-
nasta.  
 

Oppilas osaa 
kuvailla ja ker-
toa metsä-
ekosysteemin 
perusraken-
teen ja toimin-
nan.  
 

Oppilas osaa 
selittää ja pe-
rustella metsä-
ekosysteemin 
perusraken-
teen ja toimin-
nan.  
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sia ekosystee-
mejä ja tun-
nistamaan la-
jeja 

ekosystee-
mejä. Oppilas 
oppii tunnista-
maan lajeja. 

 

Oppilas raken-
taa yksinker-
taisen ravinto-
ketjun esi-
merkkilajeista. 

 
Oppilas tun-
nistaa ja ni-
meää joitakin 
lajeja.  

Oppilas tun-
nistaa ja ni-
meää erilaisia 
ekosystee-
mejä. 
  
Oppilas tun-
nistaa ja ni-
meää lajeja.   
 

Oppilas tun-
nistaa, nimeää 
ja vertailee 
erilaisia 
ekosystee-
mejä. 
 
Oppilas tun-
nistaa ja ni-
meää lajeja eri 
ekosystee-
meistä. 

Oppilas vertai-
lee eri ekosys-
teemejä ja se-
littää niiden 
syntyyn vaikut-
tavia tekijöitä. 
 
Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
monipuolisesti 
lajeja eri 
ekosystee-
meistä.  

T2 auttaa op-
pilasta kuvai-
lemaan eliöi-
den rakenteita 
ja elintoimin-
toja sekä ym-
märtämään 
eliökunnan ra-
kennetta 

S1–S5 Oppilas oppii 
kuvailemaan 
eliöiden ra-
kenteita ja 
elintoimintoja.  
Hän oppii luo-
kittelemaan 
eliöitä eri 
eliökuntiin ja 
antamaan esi-
merkkejä kul-
lekin kunnalle 
tyypillisistä 
piirteistä. 

 

Eliökunnan ja 
eliöiden ra-
kenteiden ja 
elintoiminto-
jen tuntemus 
 

Oppilas osaa 
nimetä 
eliökunnat 
sekä eri 
eliöryhmille 
yhteisiä perus-
rakenteita ja 
toimintoja.  
 
 

Oppilas osaa 
nimetä 
eliökunnat.  
 
Oppilas ni-
meää ja vertai-
lee eliöiden pe-
rusrakenteita 
ja kuvailee 
elintoimintoja.  
  

Oppilas osaa 
nimeätä 
eliökunnat ja 
kuvailla 
eliökunnan 
luokittelun pe-
riaatteita esi-
merkkilajien 
avulla. 
 
Oppilas ni-
meää ja ver-
tailee eliöiden 
perusraken-
teita sekä ker-
too eliöiden 
elintoimin-
noista ja nii-
den tehtä-
vistä.  
 

 
 

Oppilas osaa 
nimetä 
eliökunnat ja 
perustella 
eliökunnan 
luokittelun pe-
riaatteita.  
 
Oppilas tun-
nistaa, luokit-
telee ja vertai-
lee keskeisim-
piä eliöryh-
miä. 
 
Oppilas ni-
meää ja ver-
tailee eliöiden 
rakenteita 
sekä selittää 
eliöiden elin-
toimintoja ja 
niiden tehtä-
viä. 

T3 ohjata op-
pilasta tutki-
maan eliöiden 
sopeutumista 
eri elinympä-
ristöihin ja 
ymmärtämään 
erilaisten 
elinympäristö-
jen merkitys 
luonnon moni-
muotoisuu-
delle 

S1–S4, S6 Oppilas oppii 
tarkastele-
maan eliöiden 
sopeutumista 
eri elinympä-
ristöihin ja ym-
märtämään, 
miten se näkyy 
esimerkiksi eri-
laisina raken-
teina.  
 
Oppilas oppii, 
että erilaiset 
elinympäristöt 
lisäävät luon-
non monimuo-
toisuutta. 

Eliöiden so-
peutumisen ja 
elinympäristö-
jen monimuo-
toisuuden 
hahmottami-
nen 
 

Oppilas osaa 
tunnistaa eri-
laisissa elinym-
päristöissä elä-
vien eliöiden 
ominaisuuksia.  
 
Oppilas antaa 
joitakin esi-
merkkejä eri-
laisissa elinym-
päristöissä elä-
vistä eliöistä. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvailla, miten 
lajit sopeutu-
vat eri elinym-
päristöihin.  
 
Oppilas kertoo, 
mitä moni-
muotoisuus 
tarkoittaa. 
 

Oppilas osaa 
kertoa ja an-
taa esimerk-
kejä lajien 
esiintymisestä 
ja lajien so-
peutumisesta 
eri elinympä-
ristöihin.  
 
Oppilas kertoo 
esimerkkejä 
elinympäristö-
jen merkityk-
sestä luonnon 
monimuotoi-
suudelle. 
 

Oppilas kertoo, 
miksi moni-
muotoisuus on 
tärkeää.  

Oppilas osaa 
selittää eliöi-
den sopeutu-
mista eri 
elinympäristöi-
hin ja kertoo 
sopeutumiseen 
liittyviä syy-
seuraussuh-
teita. 
 
Oppilas perus-
telee elinym-
päristöjen 
merkityksen 
luonnon moni-
muotoisuu-
delle. 
 
Oppilas perus-
telee, miksi 
monimuotoi-
suus on tär-
keää. 

T4 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään 
perinnöllisyy-
den ja evoluu-
tion peruspe-
riaatteita 

S1, S4, S5 Oppilas oppii 
perinnöllisyy-
den ja evoluu-
tion perusperi-
aatteet. 

Perinnöllisyy-
den ja evoluu-
tion peruspe-
riaatteiden 
hahmottami-
nen 

Oppilas osaa 
kertoa, että yk-
silön ominai-
suuksiin vai-
kuttavat sekä 
perimä että 
ympäristö.   
 

Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä peri-
män ja ympä-
ristön vaiku-
tuksista yksi-
lön ominai-
suuksiin. 
  

Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä peri-
män ja ympä-
ristön vaiku-
tuksista yksi-
lön ominai-
suuksiin. 
 

Oppilas osaa 
selittää peri-
män ja ympä-
ristön yhteis-
vaikutuksen 
yksilön ominai-
suuksien muo-
dostumisessa 
ja soveltaa 
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Oppilas kertoo, 
että eliöt ovat 
kehittyneet 
evoluution tu-
loksena. 

Oppilas tietää, 
mitä biotekno-
logia tarkoit-
taa. 
 

Oppilas kuvai-
lee, miten 
elämä ja moni-
muotoisuus 
ovat kehitty-
neet evoluu-
tion kautta.  

Oppilas antaa 
käytännön esi-
merkkejä, mi-
hin biotekno-
logiaa hyödyn-
netään. 
 
Oppilas kuvai-
lee, miten 
elämä ja mo-
nimuotoisuus 
ovat kehitty-
neet evoluu-
tion kautta.  
 
Oppilas selit-
tää perinnölli-
syyden ja evo-
luution yhtey-
den. 

osaamistaan 
käytännön esi-
merkkeihin. 
 
Oppilas kertoo 
esimerkkejä 
siitä, mihin bio-
teknologiaa 
hyödynnetään, 
sekä biotekno-
logian mahdol-
lisuuksista ja 
haasteista. 
 
Oppilas kuvai-
lee, miten 
elämä ja mo-
nimuotoisuus 
ovat kehitty-
neet evoluu-
tion kautta, ja 
antaa esi-
merkkejä evo-
luutiosta jat-
kuvana pro-
sessina. 
  
Oppilas selit-
tää perinnölli-
syyden ja evo-
luution yhtey-
den esimerk-
kien avulla.  

T5 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään ih-
misen kehi-
tystä ja elimis-
tön perustoi-
mintoja 

S5 Oppilas oppii 
ihmisen yksi-
lönkehityksen 
ja kasvun vai-
heet.  
 
Oppilas oppii 
elimistön pe-
rustoiminnot. 

Ihmiselimistön 
rakenteen ja 
toiminnan 
hahmottami-
nen 
 

Oppilas osaa 
nimetä ihmi-
sen keskeisim-
piä elimiä ja 
elimistöjä.  
 
Oppilas kuvai-
lee keskeisim-
pien elimistö-
jen tehtäviä. 
 
 

Oppilas osaa 
nimetä ihmi-
sen keskeisim-
piä elimiä ja 
elimistöjä.  
 
Oppilas kuvai-
lee keskeisiä 
elintoimintoja. 
 
Oppilas kuvai-
lee ihmisen 
kasvun ja ke-
hittymisen kes-
keisiä vaiheita. 

Oppilas osaa 
nimetä ihmi-
sen elimiä ja 
elimistöjä.  
 
Oppilas kuvai-
lee keskeisiä 
elintoimintoja 
ja säätelyjär-
jestelmiä. 
 
Oppilas kertoo 
ihmisen kasvun 
ja kehittymisen 
keskeisiä vai-
heita. 

Oppilas osaa 
nimetä ja ku-
vailla ihmisen 
elimiä ja eli-
mistöjä.  
 
Oppilas kuvai-
lee keskeisiä 
elintoimintoja 
ja säätelyjär-
jestelmiä ja se-
littää, kuinka 
ne muodosta-
vat toiminnalli-
sia kokonai-
suuksia. 
 
Oppilas selittää 
perustellen ih-
misen kasvun 
ja kehittymisen 
keskeisiä vai-
heita. 

T6 ohjata op-
pilasta arvioi-
maan luon-
nonympäris-
tössä tapahtu-
via muutoksia 
ja ihmisen vai-
kutusta ympä-
ristöön sekä 
ymmärtämään 
ekosysteemi-
palveluiden 
merkitys 

S6 Oppilas oppii 
ihmisen toi-
minnan vaiku-
tuksista ympä-
ristössä tapah-
tuviin muutok-
siin. 
 
Oppilas ym-
märtää biolo-
gian merkityk-
sen kestävän 
tulevaisuuden 
rakentami-
sessa. 

Ihmisen ja 
luonnon vuo-
rovaikutuksen 
hahmottami-
nen sekä kes-
tävän tulevai-
suuden ym-
märrys 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä ihmisen 
toiminnan vai-
kutuksista ym-
päristöön.  
 
Oppilas luette-
lee kestävän 
kehityksen 
osa-alueet.  

Oppilas osaa 
kuvailla ja an-
taa esimerk-
kejä ihmisen 
toiminnan vai-
kutuksista ym-
päristöön. 
 
Oppilas kuvai-
lee kestävän 
kehityksen 
osa-alueet ja 
antaa joitakin 
esimerkkejä 

Oppilas osaa 
kertoa ja antaa 
esimerkkejä ih-
misen toimin-
nan vaikutuk-
sista ympäris-
töön. 
 
Oppilas kuvai-
lee kestävän 
kehityksen 
osa-alueet ja 
antaa esi-
merkkejä kes-

Oppilas osaa 
perustella, mi-
ten ihmisen 
toiminta vai-
kuttaa ympä-
ristöön ja tar-
kastelee muu-
tosten seu-
rauksia. 
 
Oppilas selittää 
syy-seuraus-
suhteita kestä-
vän tulevaisuu-
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Oppilas ym-
märtää biota-
louden ja 
ekosysteemi-
palveluiden 
merkityksen. 
 

kestävän tule-
vaisuuden ra-
kentamiseksi 
biologian näkö-
kulmasta. 
 
Oppilas antaa 
esimerkkejä 
biotaloudesta 
ja ekosystee-
mipalveluista. 
 
 

tävän tulevai-
suuden raken-
tamiseksi bio-
logian näkö-
kulmasta. 
 

Oppilas kertoo 
biotaloudesta 
ja ekosystee-
mipalveluista. 
 

den rakentami-
sessa ja perus-
telee näkemyk-
sensä biologi-
sen tiedon 
pohjalta. 
 
Oppilas arvioi 
biotalouden ja 
ekosysteemi-
palveluiden 
merkitystä kes-
tävän tulevai-
suuden näkö-
kulmasta. 

Biologiset taidot 

T7 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään luon-
nontieteellistä 
ajattelutaitoa 
sekä syy- ja 
seuraussuhtei-
den ymmärtä-
mistä 

S1–S6 Oppilas oppii 
biologiaan liit-
tyviä syy- ja 
seuraussuh-
teita. 

Luonnontie-
teellinen ajat-
telutaito 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
biologian pe-
ruskäsitteitä ja 
liittää niitä an-
nettuihin bio-
logian ilmiöi-
hin. 
 
Oppilas kertoo 
oppimastaan 
biologisesta il-
miöstä yksin-
kertaisesti 
omin sanoin. 
 
  
 

Oppilas osaa 
käyttää biolo-
gisia peruskä-
sitteitä. 
 
Oppilas esittää 
oppimansa 
biologisen il-
miön omin sa-
noin ja valitsee 
sopivan tavan 
tiedon esittä-
miseen.  
 
Oppilas asettaa 
yksinkertaisia 
kysymyksiä 
luonnosta ja 
luonnonilmi-
öistä. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oppilas osaa 
käyttää biolo-
gisia käsitteitä 
tarkoituksen-
mukaisesti. 
 

Oppilas esittää 
oppimansa 
asian omin sa-
noin biologialle 
ominaisella ta-
valla sekä valit-
see sopivan ta-
van tiedon 
esittämiseen. 
 
Oppilas esittää 
joitakin mie-
lekkäitä kysy-
myksiä luon-
nosta ja luon-
nonilmiöistä 
sekä kertoo 
luonnontie-
teellisiä syy-
seuraussuh-
teita. 

Oppilas osaa 
käyttää biolo-
gisia käsitteitä 
tarkoituksen-
mukaisesti. 
 
Oppilas esittää 
oppimansa 
asian omin sa-
noin jäsennel-
lysti biologialle 
ominaisella ta-
valla sekä valit-
see sopivan ta-
van tiedon 
esittämiseen.  
 
Oppilas esittää 
mielekkäitä ky-
symyksiä luon-
nosta ja luon-
nonilmiöistä 
sekä selittää ja 
perustelee 
luonnontie-
teellisiä syy-
seuraussuh-
teita. 

T8 opastaa 
oppilasta käyt-
tämään biolo-
gian tutkimus-
välineistöä 
sekä tieto- ja 
viestintätek-
nologiaa 

S1–S5 Oppilas oppii 
käyttämään 
biologista tut-
kimusvälineis-
töä.  
 
Oppilas oppii 
hyödyntämään 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa ja erilaisia 
tietolähteitä 
biologian opis-
kelussa. 

Biologisen tut-
kimusvälineis-
tön, teknolo-
gian ja tiedon 
käyttö 
 
 
 
 

 

Oppilas osallis-
tuu opetuk-
seen laborato-
riossa ja maas-
tossa.  
 
Oppilas käyt-
tää joitakin 
biologian tutki-
musvälineitä 
ohjattuna. 
 
Oppilas hakee 
biologista tie-
toa erilaisista 
tietolähteistä 
ohjatusti.  
 
 

Oppilas osaa 
työskennellä 
turvallisesti la-
boratoriossa ja 
maastossa oh-
jatusti. 
 
Oppilas käyt-
tää biologian 
tutkimusväli-
neistöä ohjeen 
mukaan. 
 
Oppilas hakee 
biologista tie-
toa muuta-
masta erilai-
sesta tietoläh-
teestä.  
 
 
 
 

Oppilas osaa 
työskennellä 
turvallisesti la-
boratoriossa 
ja maastossa.  
 
Oppilas käyt-
tää tarkoituk-
senmukaisesti 
biologian tut-
kimusvälineis-
töä. 
 

Oppilas hakee 
biologista tie-
toa erilaisista 
tietolähteistä 
sekä valitsee 
joitakin luotet-
tavia tietoläh-
teitä.   
 
 
 
 

Oppilas osaa 
työskennellä it-
senäisesti ja ta-
voitteellisesti 
laboratoriossa 
ja maastossa.  
 
Oppilas käyt-
tää biologian 
tutkimusväli-
neistöä ja ar-
vioi eri biolo-
gian tutkimus-
välineistön so-
veltuvuutta 
työskentelyyn. 
 
Oppilas hakee 
biologista tie-
toa erilaisista 
tietolähteistä 
sekä arvioi tie-
tolähteiden 
luotettavuutta 
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ja soveltu-
vuutta. 

T9 ohjata op-
pilasta koosta-
maan eliöko-
koelma ja kas-
vattamaan 
kasveja biolo-
gisten ilmiöi-
den ymmärtä-
miseksi 

S1–S4, S6 Oppilas oppii 
kokoamaan 
eliökokoelman.  
 
Oppilas oppii 
kasvattamaan 
kasveja biolo-
gisten ilmiöi-
den ymmärtä-
miseksi. 

Eliökokoelman 
laatiminen ja 
kasvien ko-
keellinen kas-
vattaminen 

Oppilas osaa 
koostaa ohja-
tusti pienen 
eliökokoelman. 
 
Oppilas osallis-
tuu kasvien 
kasvatukseen.  

Oppilas osaa 
koostaa ohjei-
den mukai-
sesti pieni-
muotoisen pe-
rinteisen tai 
digitaalisen 
kasvikokoel-
man tai muun 
digitaalisen 
eliökokoel-
man. 
 
Oppilas to-
teuttaa ohja-
tusti kasvatus-
kokeen ja ker-
too kasvatus-
kokeen tulok-
set. 
 

 

Oppilas osaa 
koostaa ohjei-
den mukai-
sesti perintei-
sen tai digitaa-
lisen kasviko-
koelman tai 
muun digitaa-
lisen eliöko-
koelman. 
 
Oppilas to-
teuttaa kasva-
tuskokeen ja 
tekee siitä 
päätelmiä tar-
kasteltavaan 
biologiseen il-
miöön liittyen.  

 
 

Oppilas osaa 
koostaa ohjei-
den mukai-
sesti laajahkon 
ja huolellisesti 
toteutetun pe-
rinteisen tai 
digitaalisen 
kasvikokoel-
man tai muun 
digitaalisen 
eliökokoel-
man. 
 
Oppilas suun-
nittelee ja to-
teuttaa kasva-
tuskokeen, ar-
vioi kokeen tu-
losten luotet-
tavuutta sekä 
selittää, miten 
kasvatuskoe 
liittyy tarkas-
teltavaan bio-
logiseen ilmi-
öön. 

T10 ohjata op-
pilasta teke-
mään tutki-
muksia sekä 
koulussa että 
koulun ulko-
puolella 

S1–S6 
 

Oppilas oppii 
tekemään bio-
logisia tutki-
muksia. 

Biologisen tut-
kimuksen te-
keminen 

Oppilas osallis-
tuu biologisen 
tutkimuksen 
tekoon ja ker-
too, mitä tutki-
muksessa on 
tehty. 

Oppilas osaa 
havainnoida la-
boratoriossa ja 
maastossa. 
 
Oppilas tekee 
pienimuotoi-
sen biologisen 
tutkimuksen.  

Oppilas osaa 
havainnoida ja 
tallentaa ke-
räämiään tie-
toja laborato-
riossa ja maas-
tossa. 
 
Oppilas suun-
nittelee ja te-
kee pienimuo-
toisen biologi-
sen tutkimuk-
sen ja raportoi 
sen tuloksia. 

Oppilas osaa 
havainnoida ja 
tallentaa ke-
räämiään tie-
toja laboratori-
ossa ja maas-
tossa. 
 
Oppilas suun-
nittelee ja to-
teuttaa oman 
tutkimuksen it-
senäisesti ja ra-
portoi sen tu-
lokset selke-
ästi. 

T11 kannustaa 
oppilasta so-
veltamaan 
biologian tie-
toja ja taitoja 
omassa elä-
mässä sekä 
yhteiskunnalli-
sessa keskus-
telussa ja pää-
töksenteossa 

S6 Oppilas oppii 
antamaan esi-
merkkejä siitä, 
kuinka biologi-
sia tietoja ja 
taitoja voidaan 
hyödyntää 
omassa elä-
mässä sekä yh-
teiskunnalli-
sessa keskuste-
lussa ja pää-
töksenteossa. 

Biologisten 
tietojen ja tai-
tojen sovelta-
minen arjessa  

Oppilas osaa 
kertoa esi-
merkkejä siitä, 
miten omat va-
linnat vaikutta-
vat terveyteen 
ja ympäris-
töön.  
  
  

Oppilas osaa 
kertoa biologi-
sen tiedon 
pohjalta esi-
merkkejä siitä, 
miten omat va-
linnat vaikutta-
vat terveyteen 
ja ympäris-
töön. 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa ja antaa 
esimerkkejä, 
miten biologi-
sia tietoja ja 
taitoja voi so-
veltaa omassa 
elämässä ja yh-
teiskunnalli-
sessa keskuste-
lussa. 

Oppilas osaa 
pohtia ja pe-
rustella, miten 
biologisia tie-
toja voi sovel-
taa omassa 
elämässään 
sekä yhteis-
kunnallisessa 
keskustelussa 
ja päätöksen-
teossa.  

Biologian asenne- ja arvotavoitteet  

T12 innostaa 
oppilasta sy-
ventämään 
kiinnostusta 
luontoa ja sen 
ilmiöitä koh-
taan sekä vah-
vistamaan 

S1–S6 
 

Oppilas oppii 
kiinnostumaan 
luonnosta ja 
sen ilmiöistä. 
Oppilaan luon-
tosuhde vah-
vistuu. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostumisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
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luontosuh-
detta ja ympä-
ristö- 
tietoisuutta 

osana itsearvi-
ointia. 
 

T13 ohjata op-
pilasta teke-
mään eetti-
sesti perustel-
tuja valintoja 

S6 Oppilas oppii 
tekemään eet-
tisesti perus-
teltuja valin-
toja. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostumisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

   

T14 innostaa 
oppilasta vai-
kuttamaan ja 
toimimaan 
kestävän tule-
vaisuuden ra-
kentamiseksi 

S6 Oppilas innos-
tuu vaikutta-
maan ja toimi-
maan kestävän 
tulevaisuuden 
rakenta-
miseksi. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostumisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

  
 

 

 

15.4.6 MAANTIETO  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan seu-

raamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita si-

joittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon.  

 

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, 

luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnon-

tieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa moni-

muotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. 

 

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäris-

tön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. Maan-

tieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat op-

pilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. 

 

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia 

kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa 

hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää myös oppilaiden yh-

denvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa. 

 

Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. 

Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen kan-

salaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

 
Maantiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
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Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaa-
minen 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys   

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapal-
losta 

S1-S6 L1, L4, L5  

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä 
vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla  

S1-S4, S6 L4, L5 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kult-
tuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja 
ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla 

S1-S6 L2, L4 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonym-
päristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen 
kestävän käytön merkitys 

S1-S6 L7 

Maantieteelliset taidot   

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä 
kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä  

S1-S6 L1 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mitta-
suhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä  

S1-S6 L4, L5 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja 
sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja 
maantieteellisistä ilmiöistä 

S1-S6 L5, L6 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja  S1-S6 L1 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä ta-
pahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtai-
sia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maail-
massa  

S1-S6 L4 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja 
sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-S6 L2 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja 
niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja 

S1-S6 L7 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet   

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi 
ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi 

S1-S6 L7 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä 
luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioit-
tamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

S1-S6 L3, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Maantiedon oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T13 S1-S6 L1-L7 

S1 
Käsitellään maailman karttakuva, keskeinen paikannimistö ja kartan peruskäsitteet. 
 
S4 
Vertaillaan ja tutkitaan maailman eri alueiden luonnonmaisemia ja kulttuurimaisemia.  
 
S5 
Käsitellään asutus maapallolla suhteessa elämän edellytyksiin. Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten 
elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Europassa ja muualla maailmassa. Tutustutaan ihmismaantei-
teellisiin ilmiöihin Suomessa.  
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S6 
Käsitellään luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Tarkastellaan globalisaation vaikutusta ja alu-
eellisia kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Maantiedon oppiaine vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T13 S2-S4 L1-L7 

S3 
Käsitellään planetarisuus ja sen vaikutukset. Käsitellään ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet.  
 
S4 
Euroopan eri kulttuurimaisemat ja luonnonmaisemat.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Maantiedon oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T13 S3-S4 L1-L7 

S3 
Käsitellään elämän edellytykset, ihmisen toiminnan ja luonnon vuorovaikutus sekä luonnonvarojen 
kestävä käyttö Euroopassa. 
 
S4 
Käsitellään Suomen maisema-alueet ja luonnonmaisemien syntyyn vaikuttaneet tekijät Suomessa. 

 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että maapallon karttakuvan kehittäminen (S1) ja ajankohtaisen maailman seu-

raaminen (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosi-

luokille. 

 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä 

sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee.  Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen 

sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 

muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan 

uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yh-

distetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alu-

eilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 

 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. 

Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan 

elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä. 
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S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen mai-

sema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön mo-

nimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. Tutki-

taan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.  

 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoi-

hin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikut-

taa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edel-

lytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.  

 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön 

ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä poh-

ditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, 

erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa 

ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alu-

eellisia kehityskysymyksiä. 

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä sekä 

koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä 

sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pe-

lillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä 

ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskente-

lyä.  

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työta-

poja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuo-

listen tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9  

 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan ympäröivää maa-

ilmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maailmanku-

van rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jaetaan ko-

kemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on keskeistä 

tiedostaa oppilaiden spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa ja kartta-

tulkinnassa. Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa. 

Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja kannusta-

malla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja eri tu-

kimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia erilaisissa 

rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7–9   

 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen ai-

kana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään 
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omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suh-

teessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti 

ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon sum-

matiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi 

kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tie-

don kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä 

tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työs-

kentelytaitoja.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maan-

tiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt maantiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kritee-

rit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunni-

telmassa. Päättöarvosana on maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarvi-

ointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaami-

nen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukai-

sen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoit-

teen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työsken-

telyn arviointi sisältyy maantiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, 

ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työs-

kentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosa-

nan kuvauksiin.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea oppi-
laan jäsenty-
neen karttaku-
van rakentu-
mista maapal-
losta 

S1–S6 
  

Oppilas oppii 
hahmotta-
maan maapal-
lon karttaku-
van ja sen pe-
ruspiirteet.  
Hän oppii kes-
keisten kohtei-
den sijainnin ja 
nimistön. 
 

Maapallon 
karttakuvan 
hahmottami-
nen ja keskei-
sen paikanni-
mistön tunte-
minen 

Oppilas osaa 
kertoa maan-
osan ja valtion 
eron.  
 
Oppilas ni-
meää kartalta 
valtameret ja 
maanosat. 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
kaupunkeja ja 
keskeisimpiä 
kohteita Suo-
mesta sekä val-
tioita Euroo-
pasta ja muu-
alta maail-
masta sekä tie-
tää ni-
meämiensä 
kohteiden ja 
valtioiden si-
jainnin. 

Oppilas osaa 
maapallon 
karttakuvan 
peruspiirteet, 
kuten vuoris-
toja, niemi-
maita, salmia 
ja merialueita, 
sekä tietää 
keskeisten 
kohteiden si-
jainnin ja ni-
mistön. 
 

Oppilas osaa 
käyttää kartta-
kuvan perus-
piirteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sesti, kuten so-
veltaa kohtei-
den sijaintia ja 
nimistöä 
maantieteellis-
ten ilmiöiden 
kuvailussa ja 
selittämisessä.  
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T2 ohjata op-
pilasta tutki-
maan luon-
nonmaantie-
teellisiä ilmi-
öitä ja vertai-
lemaan luon-
nonmaisemia 
Suomessa ja 
muualla maa-
pallolla 

S1–S4, S6 Oppilas oppii 
luonnonmaan-
tieteellisten il-
miöiden vaiku-
tuksia.  Hän 
oppii tunnista-
maan ja kuvai-
lemaan luon-
nonmaisemia 
Suomessa ja 
muualla maa-
pallolla. 

Luonnonmaan-
tieteellisten il-
miöiden tunte-
mus 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä maapallon 
muodon ja liik-
keiden aiheut-
tamista ilmi-
öistä.  
 
Oppilas ni-
meää erilaisia 
luonnonmaise-
mia. 

Oppilas osaa 
kertoa maapal-
lon muodon ja 
liikkeiden ai-
heuttamista il-
miöistä esi-
merkkien 
avulla. 
 
Oppilas ni-
meää lämpö-
vyöhykkeet. 
 
Oppilas ni-
meää ja antaa 
esimerkkejä 
joistakin il-
masto- ja kas-
villisuusalu-
eista.  
  
Oppilas tunnis-
taa ja kuvailee 
luonnonmaise-
mia Suomessa 
ja maapallolla. 

 

Oppilas osaa 
selittää maa-
pallon muodon 
ja liikkeiden ai-
heuttamia ilmi-
öitä esimerk-
kien avulla.  
 
Oppilas ni-
meää ja sijoit-
taa kartalle 
keskeisimmät 
maapallon il-
masto- ja kas-
villisuusalueet 
ja kertoo joita-
kin niiden syn-
tyyn vaikutta-
via tekijöitä.  
 
Oppilas antaa 
esimerkkejä 
luonnonmaise-
mien syntyyn 
vaikuttaneista 
tekijöistä Suo-
messa ja maa-
pallolla. 

Oppilas ym-
märtää Maan 
planetaarisuu-
den sekä osaa 
selittää maa-
pallon muodon 
ja liikkeiden ai-
heuttamia ilmi-
öitä ja kertoa 
miten ne vai-
kuttavat ihmi-
sen toimin-
taan.  
 
Oppilas osaa 
vertailla maa-
pallon keskei-
simpiä ilmasto- 
ja kasvillisuus-
alueita ja selit-
tää niiden syn-
tyyn vaikutta-
via tekijöitä.  
 
Oppilas selittää 
luonnonmaise-
mien syntyyn 
vaikuttaneita 
tekijöitä Suo-
messa ja maa-
pallolla. 

T3 ohjata op-
pilasta tutki-
maan ihmis-
maantieteelli-
siä ilmiöitä ja 
kulttuurimai-
semia sekä 
ymmärtämään 
erilaisia kult-
tuureja, elin-
keinoja ja ih-
misten elämää 
Suomessa ja 
maapallon eri 
alueilla 

S1–S6 Oppilas oppii 
ihmismaantie-
teellisten ilmi-
öiden vaiku-
tuksia. Hän op-
pii kulttuurien 
piirteiden ja 
kulttuurimaise-
mien vaihtelua 
Suomessa ja 
maapallon eri 
alueilla. 

Ihmismaantie-
teellisten ilmi-
öiden tunte-
mus 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
ihmismaantie-
teellistä il-
miötä, kuten 
väestö, elinkei-
not, liikenne-
muodot ja 
matkailu Suo-
messa ja muu-
alla maail-
massa. 
 
 

Oppilas osaa 
nimetä ja an-
taa esimerk-
kejä ihmis-
maantieteelli-
sistä ilmiöistä 
Suomessa ja 
muualla maail-
massa.  
 
Oppilas ni-
meää joitakin 
tekijöitä, jotka 
vaikuttavat 
kulttuurien 
piirteisiin. 
 
Oppilas kuvai-
lee erilaisia 
kulttuurimaise-
mia. 
 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa ihmis-
maantieteelli-
sistä ilmiöistä 
Suomessa ja 
muualla maail-
massa. 
 
Oppilas kertoo, 
millaiset tekijät 
vaikuttavat 
kulttuurien 
piirteisiin eri 
alueilla. 
 
Oppilas vertai-
lee kulttuuri-
maisemia eri 
alueilla. 
 
 
 

Oppilas osaa 
selittää erilai-
sista ihmis-
maantieteelli-
sistä ilmiöistä 
Suomessa ja 
muualla maail-
massa ja pe-
rustella syn-
tyyn vaikutta-
neita tekijöitä. 
 
Oppilas kuvai-
lee kulttuurien 
piirteiden vaih-
telua Suo-
messa ja muu-
alla maail-
massa. 
 
Oppilas selit-
tää, mitkä teki-
jät vaikuttavat 
kulttuurimaise-
mien syntyyn 
Suomessa ja 
muualla maail-
massa. 

T4 kannustaa 
oppilasta poh-
timaan ihmi-
sen toiminnan 
ja luonnonym-
päristön vä-
listä vuorovai-
kutusta sekä 
ymmärtämään 
luonnonvaro-
jen kestävän 

S1–S6 
  
  

Oppilas oppii 
ihmisen toi-
minnan ja 
luonnonympä-
ristön välistä 
vuorovaiku-
tusta.  
 
Oppilas ym-
märtää luon-
nonvarojen 

Luonnon ja ih-
misen toimin-
nan välisen 
vuorovaikutuk-
sen ymmärtä-
minen sekä 
luonnonvaro-
jen kestävä 
käyttö 

Oppilas osaa 
tunnistaa, mi-
ten luonnon-
ympäristö vai-
kuttaa ihmisen 
toimintaan, ku-
ten elinkeinoi-
hin. 
 
Oppilas ni-
meää erilaisia 
luonnonvaroja. 

Oppilas osaa 
kuvailla, miten 
luonnonympä-
ristö vaikuttaa 
ihmisen toi-
mintaan.  
 
Oppilas luokit-
telee luonnon-
varoja niiden 
kestävyyden 
näkökulmasta.  

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
luonnonympä-
ristö vaikuttaa 
ihmisen toi-
mintaan Suo-
messa ja eri 
puolilla maa-
palloa. 
 

Oppilas osaa 
selittää, miten 
luonnonympä-
ristö vaikuttaa 
ihmisen toi-
mintaan ja ni-
meää alueelli-
sia esimerkkejä 
niistä. 
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käytön merki-
tys 
  

kestävän käy-
tön merkityk-
sen. 

Oppilas kertoo, 
miksi luonnon-
varojen kes-
tävä käyttö on 
tärkeää. 

Oppilas perus-
telee, miten ih-
misen toiminta 
aiheuttaa eri-
laisia ympäris-
töongelmia. 
 
Oppilas osaa 
selittää luon-
nonvarojen 
kestävän 
käytön ja ym-
päristöongel-
mien suhteita 
ja perustella 
luonnonvarjo-
jen kestävän 
käytön merki-
tyksen. 

Maantieteelliset taidot 

T5 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään maan-
tieteellistä 
ajattelutaitoa 
sekä kykyä 
esittää maan-
tieteellisiä ky-
symyksiä 

S1–S6 
  

Oppilas oppii 
maantieteelli-
siä ajattelutai-
toja.  
 
Oppilas oppii 
esittämään 
maantieteelli-
siä kysymyksiä. 

Maantieteelli-
nen ajattelu-
taito 
 
 

Oppilas osaa 
kertoa keskeis-
ten maantie-
teen peruskä-
sitteiden mer-
kityksen. 
 
Oppilas kuvai-
lee aluetta kar-
toista tai ku-
vista. 
 

Oppilas osaa 
määritellä 
maantieteelli-
siä peruskäsit-
teitä. 
 
Oppilas tunnis-
taa eri alueta-
soja, kuten 
oma lähiympä-
ristö, kunta, 
Suomi, Eu-
rooppa ja koko 
maailma. 
 
Oppilas kuvai-
lee aluetta kar-
toista tai ku-
vista. 
 
Oppilas muo-
dostaa tarkas-
teltavaan aihe-
piiriin liittyviä 
yksinkertaisia 
maantieteelli-
siä kysymyksiä. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvailla ilmi-
öitä käyttäen 
maantieteen 
peruskäsit-
teitä. 
 
Oppilas kuvai-
lee alueiden 
välisiä eroja 
joillakin alueta-
soilla. 
 
Oppilas esittää 
maantieteelli-
siä kysymyksiä 
ja pohtii vas-
tauksia niihin. 

Oppilas osaa 
selittää ilmiöitä 
käyttämällä 
tarkoituksen-
mukaisesti 
maantieteelli-
siä käsitteitä.  
 
Oppilas vertai-
lee maantie-
teellisiä ilmi-
öitä eri alueta-
soilla ja selittää 
syitä alueiden 
välisiin eroihin. 
 
Oppilas esittää 
perusteltuja 
maantieteelli-
siä kysymyksiä 
ja vastauksia 
niihin. 
 
 

T6 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään tilata-
jua sekä sym-
boleiden, mit-
tasuhteiden, 
suuntien ja 
etäisyyksien 
ymmärrystä 

S1–S6 
  
  

Oppilas oppii 
soveltamaan 
karttataitoja 
käytännössä.  
 
Oppilas oppii 
käyttämään 
kartan symbo-
leja ja mitta-
suhteita sekä 
ottamaan 
suuntia ja mit-
taamaan etäi-
syyksiä. 
 

Tilatajun kehit-
tyminen 

Oppilas osaa il-
mansuunnat. 
 
Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
joitakin kartta-
merkkejä. 
 

Oppilas osaa il-
maista koh-
teen sijainnin 
ilmansuuntien 
avulla. 
 
Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
karttamerk-
kejä. 
 
Oppilas mittaa 
janamittakaa-
van avulla etäi-
syyksiä. 

Oppilas osaa 
suunnata 
maastokartan 
todellisuuden 
mukaisesti ja 
liikkua maas-
tossa kartan 
avulla. 
  
Oppilas mittaa 
suhdelukumit-
takaavan 
avulla etäisyyk-
siä kartalla. 

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sesti eri kartta-
tyyppejä sekä 
ilma- ja satel-
liittikuvia. 

T7 ohjata op-
pilasta har-
jaannutta-

S1–S6 
 

Oppilas oppii 
geomediatai-
toja.  
 

Geomediatai-
dot 

Oppilas osaa 
tunnistaa yk-
sinkertaisia asi-
oita kartoilta, 

Oppilas osaa 
tulkita kuvia, 
diagrammeja, 
karttoja sekä 

Oppilas osaa 
tulkita kuvia, 
diagrammeja, 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä laati-
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maan arkielä-
män geome-
diataitoja sekä 
lukemaan, tul-
kitsemaan ja 
laatimaan 
karttoja ja 
muita malleja 
maantieteelli-
sistä ilmiöistä 

Oppilas oppii 
lukemaan, tul-
kitsemaan ja 
laatimaan kart-
toja ja muita 
malleja maan-
tieteellisistä il-
miöistä 

diagrammeista 
ja kuvista.  

karttapalveluja 
maantieteelli-
sistä ilmiöistä. 
 
Oppilas laatii 
yksinkertaisia 
karttoja ja dia-
grammeja. 

karttoja, kart-
tapalveluja 
sekä muuta 
geomediaa 
maantieteelli-
sistä ilmiöistä.  
 
Oppilas laatii 
karttoja, dia-
grammeja sekä 
muita maantie-
teellisiä mal-
leja. 

mistaan kar-
toista, dia-
grammeista, 
muusta geo-
media-aineis-
tosta sekä 
muista maan-
tieteellisistä 
malleista. 

T8 ohjata op-
pilasta kehit-
tämään maan-
tieteellisiä tut-
kimustaitoja 
  

S1–S6 
  
  

Oppilas oppii 
maantieteelli-
siä tutkimus-
taitoja. 

Maantieteelli-
set tutkimus-
taidot 

Oppilas osallis-
tuu pienimuo-
toisen tutki-
muksen toteu-
tukseen ja osaa 
kertoa, mitä 
tutkimuksessa 
on tehty. 

Oppilas osaa 
toteuttaa pie-
nimuotoisen 
maantieteelli-
sen tutkimuk-
sen.  
 
Oppilas osaa 
valita sopivan 
tavan tutki-
mustulosten 
esittämiseen. 
 

Oppilas osaa 
toteuttaa 
maantieteelli-
sen tutkimuk-
sen. 
 
Oppilas havain-
nollistaa tutki-
mustuloksia 
geomedian 
avulla sekä 
esittää tutki-
mustuloksia 
maantieteelle 
ominaisella ta-
valla. 

Oppilas osaa 
toteuttaa ra-
kenteeltaan 
selkeän maan-
tieteellisen tut-
kimuksen. 
 
Oppilas havain-
nollistaa ja 
esittää tuloksi-
aan monipuoli-
sesti geome-
dian avulla ja 
liittää tutki-
mustulokset 
osaksi maan-
tieteellisiä ilmi-
öitä. 

T9 harjaannut-
taa oppilasta 
havainnoi-
maan ympä-
ristöä ja siinä 
tapahtuvia 
muutoksia 
sekä aktivoida 
oppilasta seu-
raamaan ajan-
kohtaisia ta-
pahtumia 
omassa lä-
hiympäris-
tössä, Suo-
messa ja koko 
maailmassa 

S1–S6 
  
  

Oppilas oppii 
havainnoimaan 
ympäristöä ja 
siinä tapahtu-
via muutoksia 
erityisesti il-
mastonmuu-
tosta ja luon-
non monimuo-
toisuuden 
heikkenemistä.  
 
Oppilas oppii 
seuraamaan 
ajankohtaisia 
tapahtumia 
omassa lä-
hiympäris-
tössä, Suo-
messa ja koko 
maailmassa. 

Ympäristöluku-
taito ja ympä-
ristön muutos-
ten arvioimi-
nen 

Oppilas osallis-
tuu kenttätut-
kimuksiin ohja-
tusti. 
 
Oppilas osaa 
tunnistaa ym-
päristön muu-
toksia.  
 
 

Oppilas osallis-
tuu kenttätut-
kimuksiin itse-
näisesti ohjeen 
mukaan. 
 
Oppilas osaa 
havainnoida 
ympäristön 
muutoksia, ku-
ten ilmaston-
muutosta ja 
luonnon moni-
muotoisuuden 
heikkenemistä 
Suomessa ja 
muualla maail-
massa, ja antaa 
esimerkkejä 
näistä.  
 
Oppilas seuraa 
maantieteelli-
siin ilmiöihin 
liittyviä ajan-
kohtaisia ta-
pahtumia 

Oppilas osallis-
tuu kenttätut-
kimuksiin ja 
kytkee havain-
toja opettajan 
ohjaamana kä-
siteltävään il-
miöön. 
 
Oppilas osaa 
kertoa ympä-
ristön muutok-
sista ja nimeää 
syitä keskei-
simpiin ympä-
ristön muutok-
siin. 
 
Oppilas seuraa 
maantieteelli-
siin ilmiöihin 
liittyviä ajan-
kohtaisia ta-
pahtumia ja se-
littää joidenkin 
tapahtumien 
taustoja. 

Oppilas osallis-
tuu kenttätut-
kimuksiin ja 
kytkee havain-
toja käsiteltä-
vään ilmiöön. 
 
Oppilas osaa 
selittää syitä 
ympäristön 
muutosten 
taustalla. 
 
Oppilas arvioi 
kriittisesti seu-
raamiensa 
maantieteellis-
ten tapahtu-
mien vaikutuk-
sia omassa lä-
hiympäris-
tössä, Suo-
messa tai koko 
maailmassa. 
 

T10 tukea op-
pilasta kehit-
tämään vuoro-
vaikutus- ja 
ryhmätyötai-
toja sekä argu-
mentoimaan 
ja esittämään 
selkeästi 
maantieteel-
listä tietoa 

S1–S6 
  
  

Oppilas oppii 
vuorovaikutus- 
ja ryhmätyötai-
toja ja reflek-
toimaan omaa 
toimintaansa 
ryhmän jäse-
nenä. Hän op-
pii argumentoi-
maan ja esittä-

Ryhmässä 
työskentelyn, 
maantieteelli-
sen tiedon esit-
tämisen ja ar-
gumentoinnin 
taidot 

Oppilas osaa 
toimia ohja-
tusti osana 
ryhmää.  
 
Oppilas erottaa 
toisistaan 
maantieteelli-
sen tiedon ja 
mielipiteen. 

Oppilas osaa 
toimia ryhmän 
jäsenenä. 
 
Oppilas esittää 
maantieteel-
listä tietoa 
omin sanoin. 
 
Oppilas kuun-
telee toisten 
näkemyksiä ja 

Oppilas osaa 
toimia rakenta-
vasti ryhmän 
jäsenenä. 
 
Oppilas esittää 
maantieteel-
listä tietoa op-
piaineelle omi-
naisella tavalla. 
 

Oppilas osaa 
toimia kannus-
tavana ryhmän 
jäsenenä.  
 
Oppilas perus-
telee esittä-
määnsä maan-
tieteellistä tie-
toa. 
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mään maantie-
teellistä tietoa 
selkeästi. 

esittää omia 
näkemyksiään 
maantieteelli-
sistä asioista. 

Oppilas esittää 
perusteluja 
omille näke-
myksilleen 
maantieteelli-
sistä asioista. 
 

Oppilas perus-
telee maantie-
teellisen tie-
don pohjalta 
johdonmukai-
sesti omia nä-
kemyksiään 
maantieteelli-
sistä asioista. 

T11 ohjata op-
pilasta vaali-
maan luontoa, 
rakennettua 
ympäristöä ja 
niiden moni-
muotoisuutta 
sekä vahvistaa 
oppilaan osal-
listumisen ja 
vaikuttamisen 
taitoja 

S1–S6 
  

Oppilas oppii 
osallistumisen 
ja vaikuttami-
sen taitoja eri 
aluetasoilla. 

Osallistumis- ja 
vaikuttamistai-
tojen sovelta-
minen eri alue-
tasoilla. 

Oppilas osallis-
tuu ohjatusti 
lähiympäristön 
vaalimiseen, 
kuten viihtyi-
syyden tai tur-
vallisuuden pa-
rantamiseen 
tai ympäristön 
monimuotoi-
suuden säilyt-
tämiseen. 

Oppilas osallis-
tuu lähiympä-
ristön vaalimi-
seen. 
 
Oppilas antaa 
esimerkkejä ta-
voista osallis-
tua ja vaikut-
taa lähiympä-
ristöön, glo-
baaleihin ilmi-
öihin ja alueel-
lisiin kehitysky-
symyksiin. 
 
 

Oppilas osaa 
ohjatusti suun-
nitella ja osal-
listuu lähiym-
päristön vaali-
miseen. 
 
Oppilas selit-
tää, miten voi 
osallistua ja 
vaikuttaa lä-
hiympäristöön, 
globaaleihin il-
miöihin ja alu-
eellisiin kehi-
tyskysymyksiin.  
 

Oppilas osaa 
suunnitella kei-
noja lähiympä-
ristön vaalimi-
seen ja toteut-
taa niistä jon-
kin. 
 
Oppilas vertai-
lee ja arvioi eri 
osallistumisen 
ja vaikuttami-
sen tapoja lä-
hiympäristöön, 
globaaleihin il-
miöihin ja alu-
eellisiin kehi-
tyskysymyksiin. 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T12 tukea op-
pilasta kasva-
maan aktii-
viseksi, vas-
tuullisesti toi-
mivaksi ja kes-
tävään elä-
mäntapaan si-
toutuneeksi 
kansalaiseksi 

S1–S6 
 

Oppilas oppii 
kasvamaan ak-
tiiviseksi, vas-
tuullisesti toi-
mivaksi ja kes-
tävään elä-
mäntapaan si-
toutuneeksi 
kansalaiseksi. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostumisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

   

T13 ohjata op-
pilasta arvos-
tamaan alu-
eellista identi-
teettiään sekä 
luonnon, ih-
mistoiminnan 
ja kulttuurien 
moninaisuutta 
ja kunnioitta-
maan ihmisoi-
keuksia kaikki-
alla maail-
massa 

S1–S6 
 

Oppilas oppii 
arvostamaan 
alueellista 
identiteettiään 
sekä luonnon, 
ihmistoimin-
nan ja kulttuu-
rien moninai-
suutta ja kun-
nioittamaan ih-
misoikeuksia 
kaikkialla maa-
ilmassa. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostumisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

   

15.4.7 FYSIIKKA 

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehit-

tymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian 

asioista ja ilmiöistä.  Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: 

fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 

turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  
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Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmär-

tämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun 

ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle 

tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opettajien 

vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsi-

tystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, 

tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin 

eri tilanteissa.  

 

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutki-

mukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tut-

kimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehit-

tää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun.  

 

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opinto-

jen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia 

soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan 

osaamista. 

 
Fysiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun S1-S6 L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaa-
mistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työs-
kentelemään pitkäjänteisesti 

S1-S6 L1, L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa  

S1-S6 L6, L7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tule-
vaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energia-
varojen kestävän käytön kannalta 

S1-S6 L3, L7 

Tutkimisen taidot   

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteis-
työssä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdon-
mukaisesti 

S1-S6 L2, L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusproses-
sia  

S1-S6 L2, L5 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimin-
taperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertais-
ten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämi-
seen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa 

S1-S6 L2, L3, L5 
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T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tie-
don ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämi-
seen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioi-
den avulla  

S1-S6 L5 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen   

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä 
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teo-
rioiden mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaami-
sessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä 

S1-S6 L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tieto-
lähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fy-
siikalle ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

S1-S6 L1, L4 

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet 
jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä 

S5, S6 L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan mo-
nialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tu-
tustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, 
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

S1-S6 L6 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Fysiikan oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 

S1 
Oppilas tutustuu fysikaalisiin suureisiin, havainnoi ja mittaa fysikaalisia ilmiöitä. 
 
S2 
Oppilas oppii lämpöenergian merkityksen, vaikutuksen aineen olomuotoihin sekä lämmön siirtymistavat ja 
lämpöenergian muuntumisen. 
S3 
Oppilas tutustuu energian tuotantotapoihin ja niihin liittyviin hyötyihin ja haittoihin. 
 
S4 
Oppilas saavuttaa tietämyksen fysiikan perusteista tieteenä sekä tutustuu tieteelliseen ja kriittiseen ajatte-
lutapaan. Edellä opiskeltujen perusteiden oppilas kykenee muodostamaan pohjan ajankohtaisten fysikaalis-
ten asioiden ymmärtämiseen. 
 
S5 
Oppilas tunnistaa yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 
 
S6 
Oppilas tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Fysiikan oppiaine vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 

S1 
Oppilas tutustuu fysikaalisiin suureisiin, havainnoi ja mittaa fysikaalisia ilmiöitä. Oppilas oppii perusteet tut-
kimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten käsittelystä ja esittämisestä. 
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S2 
Oppilas perehtyy omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä liittyviin fysikaalisiin ilmiöihin, keskittyen erityi-
sesti terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. 
 
S3 
Oppilas tutustuu energiamuotoihin. 
 
S4 
Oppilas saavuttaa tietämyksen fysiikan perusteista tieteenä sekä tutustuu tieteelliseen ja kriittiseen ajatte-
lutapaan. Edellä opiskeltujen perusteiden oppilas kykenee muodostamaan pohjan ajankohtaisten fysikaalis-
ten asioiden ymmärtämiseen. 
 
S5  
Oppilas tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 
 
S6 
Oppilas tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Fysiikan oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 

S1 
Oppilas suunittelee ja toteuttaa yksinkertaisia fysikaalisia mittauksia. Oppilas käsittelee ja esittää tulokset 
hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. 
 
S2 
Oppilas perehtyy oman elämänsä ja elinympäristönsä fysikaalisiin ilmiöihin, keskittyen erityisesti tervey-
teen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. 
S3 
Oppilas tutustuu eri energian tuotantomuotoihin (uusiutumattomat ja uusiutuvat energialähteet), sähkön-
tuotantoon ja energiavarojen kestävään käyttöön sekä kiertotalouteen. 
 
S4 
Opiskeltujen asioiden perusteella oppilas kykenee muodostamaan teknillistieteellisen maailmankuvan. 
 
S5 
Oppilas tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 
 
S6 
Oppilas tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 

 

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy kaikkiin muihin sisältö-

alueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia 

sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksen-

mukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen 
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rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittä-

mistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäris-

tön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan 

huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin. Joihin-

kin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla. 

 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti 

yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä ener-

giavarojen käytössä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaa-

mista. 

 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tie-

teenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuulu-

vat myös tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutki-

mukseen. 

 

S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kap-

paleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen 

kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. 

Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan. 

 

S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Sitä tar-

kastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suu-

reiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen 

sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalita-

tiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan. 

 

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimukselli-

nen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta 

keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteutta-

misessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työnte-

kijöitä koskevia rajoituksia. 

 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja teknolo-

gian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdol-

lisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7-9 

 

Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 

tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodos-

tuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja suju-

vaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa 
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rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan 

myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus 

toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistu-

mista. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7–9   

   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat 

tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi 

edetä hierarkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtä-

viin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -

käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava pa-

laute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa 

arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. 

Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi 

arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tie-

donhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. 

Oppilaiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana 

formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt fysiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on fysiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 

kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen ko-

konaisarviointi muodostetaan fysiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisäl-

tyy fysiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella fysiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, oh-

jaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työsken-

telyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen arvosanan 

osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kir-

joitettu näkyviin.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 
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T1 kannustaa 
ja innostaa 
oppilasta fy-
siikan opiske-
luun 

S1–S6 
 

Oppilas kokee 
fysiikan opiske-
lun mielek-
kääksi. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan fy-
siikan opiske-
lusta osana 
oman oppimi-
sensa arvioin-
tia. 

   

T2 ohjata ja 
kannustaa op-
pilasta tunnis-
tamaan omaa 
fysiikan osaa-
mistaan, aset-
tamaan tavoit-
teita omalle 
työskentelyl-
leen sekä 
työskentele-
mään pitkä-
jänteisesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 
omaa fysiikan 
osaamistaan, 
asettaa tavoit-
teita omalle 
työskentelyl-
leen ja työs-
kentelee pit-
käjänteisesti. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan fy-
siikan opiske-
lusta osana 
oman oppimi-
sensa arvioin-
tia. 

   

T3 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään fy-
siikan osaami-
sen merkitystä 
omassa elä-
mässä, 
elinympäris-
tössä ja yh-
teiskunnassa 

S1–S6 Oppilas ym-
märtää fy-
siikan osaami-
sen merkitystä 
omassa elä-
mässään, 
elinympäris-
tössä ja yh-
teiskunnassa. 

Fysiikan mer-
kityksen ym-
märtäminen 

Oppilas tunnis-
taa joidenkin il-
miöiden liitty-
misen fysiik-
kaan sekä fy-
siikan osaami-
sen merkityk-
sen joissakin 
ammateissa. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä arkisista 
tilanteista, 
joissa tarvitaan 
fysiikan tietoja 
ja taitoja.  
 
Oppilas osaa 
nimetä am-
matteja, joissa 
tarvitaan fy-
siikan osaa-
mista. 

Oppilas selit-
tää esimerk-
kien avulla, 
millaisista fy-
siikan tie-
doista ja tai-
doista on hyö-
tyä omassa 
elinympäris-
tössä. 
 
Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä fy-
siikan osaami-
sen merkityk-
sestä eri am-
mateissa ja 
jatko-opin-
noissa. 

Oppilas selittää 
esimerkkien 
avulla, millai-
sista fysiikan 
tiedoista ja tai-
doista on hyö-
tyä omassa 
elämässä ja yh-
teiskunnassa.  
 
Oppilas osaa 
perustella fy-
siikan osaami-
sen merkitystä 
eri ammateissa 
sekä jatko-
opinnoissa. 

T4 ohjata op-
pilasta käyttä-
mään fysiikan 
osaamistaan 
kestävän tule-
vaisuuden ra-
kentamisessa 
sekä arvioi-
maan omia va-
lintojaan ener-
giavarojen 
kestävän käy-
tön kannalta 

S1–S6 Oppilas ym-
märtää fy-
siikan merki-
tyksen kestä-
vän tulevai-
suuden raken-
tamisessa ja 
arvioi omia va-
lintojaan ener-
giavarojen 
kestävän käy-
tön kannalta. 

 

Kestävän kehi-
tyksen tiedot 
ja taidot fy-
siikan kan-
nalta 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä omista va-
linnoistaan, 
joilla on merki-
tystä energia-
varojen kestä-
vän käytön 
kannalta. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä tilanteista, 
joissa fysiikkaa 
tarvitaan kes-
tävän tulevai-
suuden raken-
tamisessa. 
 
Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
hyviä ratkai-
suja energiava-
rojen kestävän 
käytön kan-
nalta. 

Oppilas osaa 
kuvata esi-
merkkien 
avulla, miten 
fysiikkaa käy-
tetään kestä-
vän tulevai-
suuden raken-
tamisessa. 
 
Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia ratkaisuja 
energiavaro-
jen kestävän 
käytön kan-
nalta. 

Oppilas perus-
telee esimerk-
kien avulla, mi-
ten fysiikkaa 
käytetään kes-
tävän tulevai-
suuden raken-
tamisessa. 
 
Oppilas osaa 
selittää kestä-
vän tulevaisuu-
den rakentami-
seen liittyviä 
syy-seuraus-
suhteita ja pe-
rustella erilai-
sia ratkaisuja 
energiavarojen 
kestävän käy-
tön kannalta. 

Tutkimisen taidot 
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T5 kannustaa 
oppilasta 
muodosta-
maan kysy-
myksiä tarkas-
teltavista ilmi-
öistä sekä ke-
hittämään ky-
symyksiä edel-
leen tutkimus-
ten ja muun 
toiminnan läh-
tökohdiksi  

S1–S6 Oppilas muo-
dostaa tutki-
muskysymyk-
siä tarkastelta-
vista ilmiöstä. 
 

Kysymysten 
muodostami-
nen sekä tutki-
musten ja 
muun toimin-
nan suunnit-
telu 

Oppilas tunnis-
taa ilmiöitä, 
joihin liittyen 
voidaan kehit-
tää tutkimus-
kysymyksiä. 

Oppilas muo-
dostaa tarkas-
teltavaan aihe-
piiriin liittyviä 
yksinkertaisia 
kysymyksiä, 
joita voidaan 
kehittää tutki-
musten lähtö-
kohdiksi. 
 

Oppilas muo-
dostaa täs-
mennettyjä 
kysymyksiä 
tarkastelta-
vien ilmiöiden 
tutkimiseksi 
esimerkiksi ra-
jaamalla 
muuttujia. 

Oppilas muo-
dostaa perus-
teltuja kysy-
myksiä tarkas-
teltavista il-
miöistä tukeu-
tumalla aikai-
sempaan tie-
toon ilmiöstä.  
 
Oppilas ke-
hittää kysy-
myksiä tutki-
musten tai 
muun toimin-
nan lähtökoh-
diksi. 

T6 ohjata op-
pilasta toteut-
tamaan ko-
keellisia tutki-
muksia yhteis-
työssä muiden 
kanssa sekä 
työskentele-
mään turvalli-
sesti ja joh-
donmukaisesti 

S1–S6 Oppilas toteut-
taa kokeellisia 
tutkimuksia yh-
teistyössä mui-
den kanssa.  
 
Oppilas työs-
kentelee tur-
vallisesti ja joh-
donmukaisesti. 

Kokeellisen 
tutkimuksen 
toteuttaminen 

Oppilas osallis-
tuu kokeelli-
seentyöskente-
lyyn havainnoi-
malla tutki-
musten toteut-
tamista työtur-
vallisuusnäkö-
kohdat huomi-
oon ottaen ja 
pystyy kerto-
maan havain-
noistaan. 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja ja mit-
tauksia suun-
nitelmaa nou-
dattaen, tar-
vittaessa ohja-
tusti. 
 
Oppilas työs-
kentelee tur-
vallisesti mui-
den kanssa. 

Oppilas työs-
kentelee tur-
vallisesti sekä 
tekee havain-
toja ja mit-
tauksia ohjei-
den tai suun-
nitelman mu-
kaan. 
 
Oppilas työs-
kentelee yh-
teistyössä 
muiden 
kanssa. 

Oppilas työs-
kentelee tur-
vallisesti ja joh-
donmukaisesti, 
tarvittaessa it-
senäisesti, sekä 
tekee havain-
toja ja mittauk-
sia tarkoituk-
senmukaisesti. 
 
Oppilas osaa 
toteuttaa yh-
teistyössä eri-
laisia tutkimuk-
sia ja tukee 
muita ryhmän 
jäseniä tarvit-
taessa. 

T7 ohjata op-
pilaita käsitte-
lemään, tulkit-
semaan ja 
esittämään 
omien tutki-
mustensa tu-
loksia sekä ar-
vioimaan niitä 
ja koko tutki-
musprosessia 

S1–S6 Oppilas käsit-
telee ja analy-
soi tutkimus-
tensa tuloksia 
sekä arvioi 
tutkimuspro-
sessia. 

Tutkimusten 
tulosten käsit-
tely, esittämi-
nen ja arvi-
ointi 

Oppilas kuvai-
lee tehtyä tut-
kimusta ja sen 
tuloksia tukeu-
tumalla tutki-
muksessa ke-
rättyyn tietoon 
tai tehtyihin 
havaintoihin.   

Oppilas käsit-
telee tutki-
muksessa ke-
rättyä tietoa, 
esittää tutki-
musten tulok-
sia ohjeiden 
mukaisesti ja 
tekee yksin-
kertaisia joh-
topäätöksiä. 
 
Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä tu-
losten oikeelli-
suuteen ja 
luotettavuu-
teen vaikutta-
vista teki-
jöistä. 

Oppilas käsit-
telee ja esittää 
tutkimusten 
tuloksia sekä 
tekee johto-
päätöksiä. 
 
Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä tu-
losten oikeelli-
suuteen ja 
luotettavuu-
teen sekä tut-
kimusproses-
sin toimivuu-
teen vaikutta-
vista teki-
jöistä. 

Oppilas käsit-
telee, tulkit-
see ja esittää 
tutkimusten 
tuloksia fy-
siikalle omi-
naisella tavalla 
sekä peruste-
lee tehtyjä 
johtopäätök-
siä tukeutu-
malla tutki-
muksissa saa-
tuun aineis-
toon. 
 
Oppilas osaa 
arvioida sekä 
tuloksia että 
tutkimuspro-
sessia. 

T8 ohjata op-
pilasta ym-
märtämään 
teknologisten 
sovellusten 
toimintaperi-
aatteita ja 
merkitystä 
sekä innostaa 
osallistumaan 
yksinkertais-
ten teknolo-

S1–S6 Oppilas ym-
märtää tekno-
logisten sovel-
lusten toimin-
taperiaatteita 
ja merkitystä. 
Hän kehittää ja 
soveltaa yksin-
kertaisia tek-
nologisia rat-
kaisuja yhteis-
työssä muiden 
kanssa. 

Teknologinen 
osaaminen ja 
yhteistyö tek-
nologisessa 
ongelmanrat-
kaisussa 

Oppilas tunnis-
taa teknologis-
ten sovellusten 
merkityksen 
omassa elä-
mässään ja 
osaa nimetä 
niistä muuta-
mia esimerk-
kejä, joissa on 
sovellettu fy-
siikkaa. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä fysiikan 
soveltamisesta 
teknologiassa 
ja kuvailla näi-
den käyttöä. 
 
Oppilas osallis-
tuu teknologi-
sen ongelman-

Oppilas osaa 
kuvata fysiik-
kaa soveltavia 
teknologisia 
sovelluksia ja 
selittää niiden 
toimintaperi-
aatteita. 
 
Oppilas työs-
kentelee yh-
teistyössä 
muiden 

Oppilas osaa 
kuvata fysiik-
kaa soveltavia 
teknologisia 
sovelluksia, se-
littää niiden 
toimintaperi-
aatteita ja pe-
rustella niiden 
merkitystä yh-
teiskunnalle. 
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gisten ratkai-
sujen ideoin-
tiin, suunnitte-
luun, kehittä-
miseen ja so-
veltamiseen 
yhteistyössä 
muiden 
kanssa 

 ratkaisun ide-
ointiin ja suun-
nitteluun. 

kanssa yksin-
kertaisen fy-
siikkaa sovel-
tavan teknolo-
gisen ratkai-
sun ideoin-
nissa, suunnit-
telussa, kehit-
tämisessä ja 
soveltami-
sessa. 

Oppilas toimii 
teknologisen 
ratkaisun ide-
oinnissa, suun-
nittelussa, ke-
hittämisessä ja 
soveltamisessa 
sekä itsenäi-
sesti että ra-
kentavasti yh-
teistyössä mui-
den kanssa. 

T9 opastaa 
oppilasta käyt-
tämään tieto- 
ja viestintätek-
nologiaa tie-
don ja mit-
taustulosten 
hankkimiseen, 
käsittelemi-
seen ja esittä-
miseen sekä 
tukea oppi-
laan oppimista 
havainnollista-
vien simulaati-
oiden avulla 

S1–S6 Oppilas käyt-
tää tieto- ja 
viestintätek-
nologiaa sekä 
simulaatioita 
omassa oppi-
misessaan. 

Tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian käyttö 

Oppilas käyt-
tää ohjatusti 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa tiedon 
hankkimiseen. 
 
Oppilas tutus-
tuu johonkin 
oppimista tu-
kevaan simu-
laatioon.  

Oppilas käyt-
tää tieto- ja 
viestintätek-
nologiaa tie-
don hankkimi-
seen ja esittä-
miseen ohjei-
den mukai-
sesti. 
 
Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja simulaati-
osta. 

Oppilas käyt-
tää tieto- ja 
viestintätek-
nologisia väli-
neitä tai sovel-
luksia tiedon 
ja mittaustu-
losten hankki-
miseen, käsit-
telemiseen ja 
esittämiseen. 
 
Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja ja johto-
päätöksiä si-
mulaatiosta. 

Oppilas 
käyttää tieto- 
ja viestintätek-
nologisia väli-
neitä tai sovel-
luksia omatoi-
misesti tiedon 
ja mittaustu-
losten hankki-
miseen, käsit-
telemiseen ja 
esittämiseen. 
 
Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja ja johto-
päätöksiä si-
mulaatiosta.  
 
Oppilas osaa 
tehdä yleistyk-
siä simulaation 
avulla. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata op-
pilasta käyttä-
mään fysiikan 
käsitteitä täs-
mällisesti sekä 
jäsentämään 
omia käsitera-
kenteitaan 
kohti luonnon-
tieteellisten 
teorioiden 
mukaisia käsi-
tyksiä 

S1–S6 Oppilas käyt-
tää fysiikan 
käsitteitä täs-
mällisesti sekä  
hyödyntää 
ajattelussaan 
luonnontie-
teellisiä teori-
oita. 

Käsitteiden 
käyttö ja jä-
sentyminen 

Oppilas selittää 
fysiikan ilmi-
öitä käyttäen 
joitakin fy-
siikan käsit-
teitä. 

Oppilas selittää 
fysiikan ilmi-
öitä käyttäen 
fysiikan keskei-
siä käsitteitä. 

Oppilas selittää 
fysiikan ilmi-
öitä käyttäen 
fysiikan keskei-
siä käsitteitä. 
 
Oppilas osaa 
yhdistää toi-
siinsa ilmiön, 
siihen liittyvät 
ominaisuudet 
ja ominaisuuk-
sia kuvaavat 
suureet. 
 

Oppilas selittää 
fysiikan ilmi-
öitä käyttäen 
fysiikan keskei-
siä käsitteitä 
täsmällisesti. 
 
Oppilas osaa 
yhdistää il-
miöihin liit-
tyvät ominai-
suudet ja omi-
naisuuksia ku-
vaavat suureet 
käsiteraken-
teeksi. 

T11 ohjata op-
pilasta käyttä-
mään erilaisia 
malleja ilmiöi-
den kuvaami-
sessa ja selit-
tämisessä 
sekä ennustei-
den tekemi-
sessä 
 

S1–S6 Oppilas käyt-
tää erilaisia 
malleja ilmiöi-
den tarkaste-
lussa. 

Mallien käyt-
täminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä il-
miöiden kuvaa-
misessa käyte-
tyistä mal-
leista. 

Oppilas käyt-
tää yksinkertai-
sia malleja il-
miöiden kuvaa-
miseen ja en-
nusteiden te-
kemiseen. 

Oppilas käyt-
tää yksinkertai-
sia malleja ja 
tekee niiden 
pohjalta en-
nusteita sekä 
osaa selittää, 
miten malli on 
muodostettu 
mittaustulok-
sista. 
 
Oppilas osaa 
arvioida mallin 
suhdetta todel-
lisuuteen. 

Oppilas 
käyttää malleja 
ja tekee niiden 
pohjalta en-
nusteita sekä 
osaa muodos-
taa mittaustu-
loksista yksin-
kertaisia mal-
leja. 
 
Oppilas osaa 
arvioida mallin 
suhdetta todel-
lisuuteen sekä 
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mallin rajoituk-
sia tai puut-
teita. 

T12 ohjata op-
pilasta käyttä-
mään ja arvi-
oimaan kriitti-
sesti eri tieto-
lähteitä sekä 
ilmaisemaan 
ja perustele-
maan erilaisia 
näkemyksiä 
fysiikalle omi-
naisella tavalla 

S1–S6 Oppilas käyt-
tää ja arvioi 
kriittisesti eri 
tietolähteitä 
sekä ilmaisee 
ja perustelee 
erilaisia näke-
myksiä fy-
siikalle omi-
naisella ta-
valla. 

Argumentoin-
titaidot ja tie-
tolähteiden 
käyttäminen 

Oppilas hakee 
tietoa erilai-
sista tie-
tolähteistä oh-
jatusti. 
 

Oppilas hakee 
tietoa erilai-
sista tie-
tolähteistä. 
 
Oppilas osaa il-
maista erilaisia 
näkökulmia ja 
harjoittelee 
perustelemaan 
niitä fysiikalle 
ominaisella ta-
valla. 
 

Oppilas hakee 
tietoa erilai-
sista tietoläh-
teistä ja valit-
see yleisesti 
luotettavina pi-
dettyjä tieto-
lähteitä.   
 
Oppilas osaa il-
maista ja pe-
rustella erilai-
sia näkökulmia 
fysiikalle omi-
naisella tavalla. 

Oppilas hakee 
tietoa erilai-
sista tie-
tolähteistä ja 
osaa pohtia 
tietolähteen 
luotettavuutta. 
 
Oppilas osaa il-
maista ja pe-
rustella erilai-
sia näkökulmia 
fysiikalle omi-
naisella tavalla 
sekä vertailla 
keskenään ris-
tiriitaisia näkö-
kulmia. 

T13 ohjata op-
pilasta hah-
mottamaan 
luonnontie-
teellisen tie-
don luonnetta 
ja kehittymistä 
sekä tieteelli-
siä tapoja 
tuottaa tietoa  

S1, S4 Oppilas hah-
mottaa luon-
nontieteelli-
sen tiedon 
luonnetta ja 
kehittymistä 
sekä tieteelli-
siä tapoja 
tuottaa tietoa. 
 
 

Luonnontie-
teellisen tie-
don luonteen 
ja tiedon tuot-
tamistavan 
hahmottami-
nen 

Oppilas tunnis-
taa kokeelli-
suuden fy-
siikan tapana 
tuottaa luon-
nontieteellistä 
tietoa. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä luonnon-
tieteellisen tie-
don kehittymi-
sestä ja tieteel-
lisistä tavoista 
tuottaa tietoa. 
 

Oppilas osaa 
kuvailla fysiik-
kaan liittyvien 
esimerkkien 
avulla luon-
nontieteellisen 
tiedon luon-
netta ja kehit-
tymistä. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla tieteel-
lisiä tapoja 
tuottaa tietoa. 

Oppilas osaa 
selittää perus-
tellen fysiik-
kaan liittyvien 
esimerkkien 
avulla luon-
nontieteellisen 
tiedon luon-
netta ja kehit-
tymistä. 
 
Oppilas osaa 
selittää perus-
tellen tieteelli-
siä tapoja tuot-
taa tietoa. 

T14 ohjata op-
pilasta saavut-
tamaan riittä-
vät tiedolliset 
valmiudet 
jatko-opintoja 
varten vuoro-
vaikutuksesta 
ja liikkeestä 
sekä sähköstä 

S5, S6 Oppilas saa-
vuttaa riittä-
vät tiedolliset 
valmiudet 
jatko-opintoja 
varten vuoro-
vaikutuksesta 
ja liikkeestä 
sekä sähköstä. 

Tiedollisten 
jatko-opinto-
valmiuksien 
saavuttami-
nen vuorovai-
kutuksesta ja 
liikkeestä sekä 
sähköstä 

Oppilas tunnis-
taa joitakin 
vuorovaikutuk-
seen ja liikkee-
seen sekä säh-
köön liittyviä 
käsitteitä, ilmi-
öitä ja suureita 
tutuissa tilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
vuorovaikutuk-
sen ja liikkeen 
sekä sähkön 
keskeisiä käsit-
teitä, olioita, il-
miöitä, ominai-
suuksia, suu-
reita, malleja ja 
lakeja tutuissa 
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää vuoro-
vaikutuksen ja 
liikkeen sekä 
sähkön keskei-
siä käsitteitä, 
olioita, ilmi-
öitä, ominai-
suuksia, suu-
reita, malleja ja 
lakeja tutuissa 
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää vuoro-
vaikutuksen ja 
liikkeen sekä 
sähkön keskei-
siä käsitteitä, 
olioita, il-
miöitä, ominai-
suuksia, suu-
reita, malleja ja 
lakeja tutuissa 
ja soveltavissa 
tilanteissa. 

T15 ohjata op-
pilasta sovel-
tamaan fy-
siikan tieto-
jaan ja taito-
jaan monialai-
sissa oppimis-
kokonaisuuk-
sissa sekä tar-
jota mahdolli-
suuksia tutus-
tua fysiikan 
soveltamiseen 
erilaisissa ti-
lanteissa, ku-
ten luonnossa, 
elinkeinoelä-

S1–S6 Oppilas sovel-
taa fysiikan 
tietojaan ja 
taitojaan eri 
tilanteissa. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen 
perusteena. 
Arvioitava 
osaaminen si-
sältyy muiden 
tavoitteiden 
osaamisen ku-
vauksiin. 
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mässä, järjes-
töissä tai tie-
deyhteisöissä 

 

15.4.8 KEMIA  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehit-

tymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elä-

mässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valin-

toja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestä-

vän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja 

ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtä-

mistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajat-

telun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikaisem-

mista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen 

ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä.  Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen 

ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuu-

den ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.  

 

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkimi-

nen.  Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppimi-

sessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yh-

teistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun.  

 

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen 

ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia so-

veltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan kemian 

osaamista.  

 
Kemian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun  S1-S6 L1 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaa-
mistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työs-
kentelemään pitkäjänteisesti  

S1-S6 L1, L6 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä 
omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tule-
vaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luon-
nonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta 

S1-S6 L3, L7 

Tutkimisen taidot   
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T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista 
ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteis-
työssä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdon-
mukaisesti 

S1-S6 L2, L5 

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusproses-
sia 

S1-S6 L2, L5 

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologi-
assa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, 
suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden 
kanssa 

S1-S6 L2, L3, L5 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 
ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen 
sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden 
avulla 

S1-S6 L5 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen   

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä 
jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teo-
rioiden mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selit-
tämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä 

S1-S6 L1 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tieto-
lähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä ke-
mialle ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

S1-S6 L1, L4 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominai-
suuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista 

S5, S6 L1 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan mo-
nialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tu-
tustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, 
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

S1-S6 L6 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kemian oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt: Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 

S1 
Oppilas tutustuu kemiallisiin suureisiin, tutkii aineita ja kemiallisia reaktioita. Oppilas oppii perusteet tutki-
muksen suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten käsittelystä ja esittämisestä. 
 
S2 
Oppilas perehtyy omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä liittyviin kemikaaleihin ja kemiallisiin reaktioihin, 
keskittyen erityisesti kemikaalien turvalliseen käyttöön sekä kemikaalien vaikutuksiin ihmisten terveyteen 
ja ympäröivään luontoon. 
 
S3 
Oppilas tutustuu ja/tai tutkii kemikaalien ja kemian ilmiöiden vaikutusta Siuntiossa. Oppilas pystyy aktiivi-
sesti pohtimaan oman toimintansa vaikutusta luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteiden elinkaa-
reen. 
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S4 
Oppilas saavuttaa tietämyksen kemian perusteista tieteenä sekä tutustuu tieteelliseen ja kriittiseen ajatte-
lutapaan. Edellä opiskeltujen asioiden perusteella oppilas kykenee muodostamaan pohjan ajankohtaisten 
kemiallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Oppilas ymmärtää kemian ilmiöiden merkityksen kaikissa arkielä-
män tapahtumissa. 
 
S5 
Oppilas kykenee hahmottamaan syy-seuraussuhteita kemiallisiin ilmiöihin liittyen. Oppilas tunnistaa opis-
keltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 
 
S6 
Oppilas kykenee hahmottamaan syy-seuraussuhteita kemiallisiin ilmiöihin liittyen. Oppilas tunnistaa opis-
keltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kemian oppiaine vuosiluokalla8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 

S1 
Oppilas työskentelee turvallisesti laboratoriossa. Oppilas tutustuu kemiallisiin suureisiin, tutkii aineita ja ke-
miallisia reaktioita. Oppilas oppii perusteet tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten käsitte-
lystä ja esittämisestä. 
 
S2 
Oppilas perehtyy omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä liittyviin kemikaaleihin ja kemiallisiin reaktioihin, 
keskittyen erityisesti kemikaalien turvalliseen käyttöön sekä kemikaalien vaikutuksiin ihmisten terveyteen 
ja ympäröivään luontoon. 
 
S3 
Oppilas tutustuu ja/tai tutkii kemikaalien ja kemian ilmiöiden vaikutusta Siuntiossa. Oppilas pystyy aktiivi-
sesti pohtimaan oman toimintansa vaikutusta luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteiden elinkaa-
reen. 
 
S4 
Oppilas saavuttaa tietämyksen kemian perusteista tieteenä sekä tutustuu tieteelliseen ja kriittiseen ajatte-
lutapaan. Edellä opiskeltujen asioiden perusteella oppilas kykenee muodostamaan pohjan ajankohtaisten 
kemiallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Oppilas ymmärtää kemian ilmiöiden merkityksen kaikissa arkielä-
män tapahtumissa. 
 
S5 
Oppilas kykenee hahmottamaan syy-seuraussuhteita aineiden ominaisuuksiin ja rakenteihin liittyen. Oppilas 
tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 
 
S6 
Oppilas kykenee hahmottamaan syy-seuraussuhteita aineiden ominaisuuksiin ja rakenteihin liittyen. Oppilas 
tunnistaa opiskeltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kemian oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T15 S1-S6 L1-L7 
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S1 
Oppilas osaa etsiä tietoa eri lähteistä, suorittaa kokeellisen tutkimuksen ja raportoida tulokset. Oppilas tu-
tustuu orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden sovelluksiin. 
 
S2 
Oppilas perehtyy omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä liittyviin orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden reaktioi-
hin, keskittyen erityisesti kemikaalien turvalliseen käyttöön sekä kemikaalien vaikutuksiin ihmisten tervey-
teen ja ympäröivään luontoon. Oppilas tutustuu paikalliseen kemian alan teollisuuteen, esimerkiksi paperi-
, muovi- ja sokeriteollisuus. 
 
S3 
Oppilas tutustuu ja/tai tutkii orgaanisten yhdisteiden vaikutusta lähiympäristössä. Oppilas pystyy aktiivisesti 
pohtimaan oman toimintansa vaikutusta luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteiden elinkaareen. 
S4 
Oppilas saavuttaa tietämyksen kemian perusteista tieteenä sekä tutustuu tieteelliseen ja kriittiseen ajatte-
lutapaan. Edellä opiskeltujen asioiden perusteella oppilas kykenee muodostamaan pohjan ajankohtaisten 
kemiallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Oppilas ymmärtää kemian ilmiöiden merkityksen monissa arkielä-
män tapahtumissa. Oppilas omaksuu kestävän kehityksen periaatteet omassa elämässä ja toiminnassa. 
 
S5 
Oppilas kykenee hahmottamaan orgaanisiin yhdisteisiin liittyviä syy-seuraussuhteita. Oppilas tunnistaa opis-
keltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 
 
S6 
Oppilas kykenee hahmottamaan orgaanisiin yhdisteisiin liittyviä syy-seuraussuhteita. Oppilas tunnistaa opis-
keltavien asioiden yhteyden arkielämässä kohtaamiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin. 

 

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueet liittyvät toisiinsa siten, että luonnontieteellinen tutkimus (S1) kytkeytyy muihin sisältöalueisiin. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan ko-

keelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä 

suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimus-

prosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, ha-

vainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestin-

täteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön 

ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomi-

oon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuu-

teen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.  

S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan 

hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden 

elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa 

tarvitaan kemian osaamista. 
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S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tie-

teenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutus-

tuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuk-

sia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen 

atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden 

rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johon-

kin orgaaniseen yhdisteryhmään.  

 
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa re-

aktioissa. Havainnoidaan reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kier-

tokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.  Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien 

yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 

 

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. Tutkimukselli-

nen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta 

keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteutta-

misessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslain-

säädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.   

 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja teknologian 

soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuk-

sia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9 

 

Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 

tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodos-

tuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja suju-

vaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa 

rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan 

myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus 

toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistu-

mista. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7–9   

   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat 

tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi 

edetä hierarkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä aina 

avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksi-

ään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tu-

kee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioi-
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daan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arvi-

ointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten sisällön lisäksi arvi-

oidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedon-

hakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Op-

pilaiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana for-

matiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt kemian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on kemian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 

kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen ko-

konaisarviointi muodostetaan kemian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy 

kemian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella kemiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, oh-

jaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työsken-

telyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen arvosanan 

osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kir-

joitettu näkyviin.  

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen 

kuvaus arvo-

sanalle 5 

Osaamisen 

kuvaus arvo-

sanalle 7 

Osaamisen 

kuvaus arvo-

sanalle 8  

Osaamisen 

kuvaus arvo-

sanalle 9 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa 

ja innostaa 

oppilasta ke-

mian opiske-

luun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee 

kemian opiske-

lun mielek-

kääksi. 

 Ei käytetä ar-

vosanan muo-

dostamisen pe-

rusteena. Oppi-

lasta ohjataan 

pohtimaan ko-

kemuksiaan 

kemian opiske-

lusta osana 

oman oppimi-

sensa arvioin-

tia. 

   

T2 ohjata ja 

kannustaa op-

pilasta tunnis-

tamaan omaa 

kemian osaa-

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa kemian 

osaamistaan, 

asettaa tavoit-

teita omalle 

 Ei käytetä ar-

vosanan muo-

dostamisen pe-

rusteena. Oppi-

lasta ohjataan 
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mistaan, aset-

tamaan tavoit-

teita omalle 

työskentelyl-

leen sekä 

työskentele-

mään pitkä-

jänteisesti 

työskentelyl-

leen sekä 

työskentelee 

pitkäjäntei-

sesti. 

pohtimaan ko-

kemuksiaan 

kemian opiske-

lusta osana 

oman oppimi-

sensa arvioin-

tia. 

T3 ohjata op-

pilasta ym-

märtämään 

kemian osaa-

misen merki-

tystä omassa 

elämässä, 

elinympäris-

tössä ja yh-

teiskunnassa 

S1–S6 Oppilas ym-

märtää ke-

mian osaami-

sen merkitystä 

omassa elä-

mässä, 

elinympäris-

tössä ja yh-

teiskunnassa. 

Kemian merki-

tyksen ym-

märtäminen 

Oppilas tunnis-

taa joidenkin il-

miöiden liitty-

misen kemiaan 

sekä kemian 

osaamisen 

merkityksen 

joissakin am-

mateissa. 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä arkisista 

tilanteista, 

joissa tarvitaan 

kemian tietoja 

ja taitoja. 

 

Oppilas osaa 

nimetä am-

matteja, joissa 

tarvitaan ke-

mian osaa-

mista. 

Oppilas selit-

tää esimerk-

kien avulla, 

millaisista ke-

mian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä 

omassa 

elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas osaa 

antaa esi-

merkkejä ke-

mian osaami-

sen merkityk-

sestä eri am-

mateissa ja 

jatko-opin-

noissa. 

Oppilas selittää 

esimerkkien 

avulla, millai-

sista kemian 

tiedoista ja tai-

doista on hyö-

tyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas osaa 

perustella ke-

mian osaami-

sen merkitystä 

eri ammateissa 

sekä jatko-

opinnoissa. 

T4 ohjata op-

pilasta käyttä-

mään kemian 

osaamistaan 

kestävän tule-

vaisuuden ra-

kentamisessa 

sekä arvioi-

maan omia va-

lintojaan luon-

nonvarojen 

kestävän käy-

tön ja tuot-

teen elinkaa-

ren kannalta 

S1–S6 Oppilas ym-

märtää ke-

mian merki-

tyksen kestä-

vän tulevai-

suuden raken-

tamisessa 

sekä arvioi 

omia valinto-

jaan luonnon-

varojen kestä-

vän käytön ja 

tuotteen elin-

kaaren kan-

nalta. 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot 

ja taidot ke-

mian kannalta 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä omista va-

linnoistaan, 

joilla on merki-

tystä luonnon-

varojen kestä-

vän käytön ja 

tuotteen elin-

kaaren kan-

nalta. 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä tilanteista, 

joissa kemiaa 

tarvitaan 

kestävän tule-

vaisuuden ra-

kentamisessa. 

 

Oppilas osaa 

nimetä joitakin 

hyviä ratkai-

suja luonnon-

varojen 

kestävän 

käytön ja tuot-

teen elinkaa-

ren kannalta. 

 

Oppilas osaa 

kuvata esi-

merkkien 

avulla, miten 

kemiaa käyte-

tään kestävän 

tulevaisuuden 

rakentami-

sessa. 

 

Oppilas osaa 

vertailla erilai-

sia ratkaisuja 

luonnonvaro-

jen kestävän 

käytön ja tuot-

teen elinkaa-

ren kannalta. 

 

Oppilas perus-

telee esimerk-

kien avulla, mi-

ten kemiaa 

käytetään kes-

tävän tulevai-

suuden raken-

tamisessa. 

 

Oppilas osaa 

selittää kestä-

vän tulevaisuu-

den rakentami-

seen liittyviä 

syy-seuraus-

suhteita ja pe-

rustella erilai-

sia ratkaisuja 

luonnonvaro-

jen kestävän 

käytön ja tuot-

teen elinkaa-

ren kannalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannustaa 

oppilasta 

muodosta-

maan kysy-

myksiä tarkas-

teltavista ilmi-

S1–S6 Oppilas muo-

dostaa tutki-

muskysymyk-

siä tarkastelta-

vista ilmiöistä. 

Kysymysten 

muodostami-

nen sekä tutki-

musten ja 

muun toimin-

nan suunnit-

telu 

Oppilas tunnis-

taa ilmiöitä, 

joita voidaan 

ottaa tutki-

musten lähtö-

kohdiksi. 

Oppilas muo-

dostaa tarkas-

teltavaan aihe-

piiriin liittyviä 

yksinkertaisia 

kysymyksiä, 

joita voidaan 

Oppilas muo-

dostaa täs-

mennettyjä 

kysymyksiä 

tarkastelta-

vien ilmiöiden 

tutkimiseksi 

Oppilas muo-

dostaa perus-

teltuja kysy-

myksiä tarkas-

teltavista il-

miöistä tukeu-
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öistä sekä ke-

hittämään ky-

symyksiä edel-

leen tutkimus-

ten ja muun 

toiminnan läh-

tökohdiksi 

kehittää tutki-

musten lähtö-

kohdiksi. 

esimerkiksi ra-

jaamalla 

muuttujia. 

tumalla aikai-

sempaan tie-

toon ilmiöstä.  

 

Oppilas ke-

hittää kysy-

myksiä tutki-

musten tai 

muun toimin-

nan lähtökoh-

diksi. 

T6 ohjata op-

pilasta toteut-

tamaan ko-

keellisia tutki-

muksia yhteis-

työssä muiden 

kanssa sekä 

työskentele-

mään johdon-

mukaisesti ja 

turvallisesti 

S1–S6 Oppilas toteut-

taa kokeellisia 

tutkimuksia yh-

teistyössä mui-

den kanssa.  

 

Oppilas työs-

kentelee tur-

vallisesti ja joh-

donmukaisesti. 

Kokeellisen 

tutkimuksen 

toteuttaminen 

Oppilas osallis-

tuu kokeelli-

seen työsken-

telyyn havain-

noimalla tutki-

musten toteut-

tamista työtur-

vallisuusnäkö-

kohdat huomi-

oon ottaen ja 

pystyy kerto-

maan havain-

noistaan. 

Oppilas osaa 

tehdä havain-

toja ja mit-

tauksia suun-

nitelmaa nou-

dattaen, tar-

vittaessa ohja-

tusti. 

 

Oppilas työs-

kentelee tur-

vallisesti mui-

den kanssa. 

Oppilas työs-

kentelee tur-

vallisesti sekä 

tekee havain-

toja ja mit-

tauksia ohjei-

den tai suun-

nitelman mu-

kaan. 

 

Oppilas työs-

kentelee yh-

teistyössä 

muiden 

kanssa. 

  

Oppilas työs-

kentelee tur-

vallisesti ja joh-

donmukaisesti, 

tarvittaessa it-

senäisesti, sekä 

tekee havain-

toja ja mittauk-

sia tarkoituk-

senmukaisesti. 

 

Oppilas osaa 

toteuttaa yh-

teistyössä eri-

laisia tutkimuk-

sia ja tukee 

muita ryhmän 

jäseniä tarvit-

taessa. 

T7 ohjata op-

pilaita käsitte-

lemään, tulkit-

semaan ja 

esittämään 

omien tutki-

mustensa tu-

loksia sekä ar-

vioimaan niitä 

ja koko tutki-

musprosessia 

S1–S6 Oppilas käsit-

telee ja analy-

soi tutkimus-

tensa tuloksia 

sekä arvioi 

tutkimuspro-

sessia. 

Tutkimusten 

tulosten käsit-

tely, esittämi-

nen ja arvi-

ointi 

Oppilas kuvai-

lee tehtyä tut-

kimusta ja sen 

tuloksia tukeu-

tumalla tutki-

muksessa ke-

rättyyn tietoon 

tai tehtyihin 

havaintoihin. 

Oppilas käsit-

telee tutki-

muksessa ke-

rättyä tietoa ja 

esittää tutki-

musten tulok-

sia ohjeiden 

mukaisesti 

sekä tekee yk-

sinkertaisia 

johtopäätök-

siä. 

 

Oppilas osaa 

antaa esi-

merkkejä tu-

losten oikeelli-

suuteen ja 

luotettavuu-

teen vaikutta-

vista teki-

jöistä. 

Oppilas käsit-

telee ja esit-

tää tutkimus-

ten tuloksia 

sekä tekee 

johtopäätök-

siä. 

 

Oppilas osaa 

antaa esi-

merkkejä tu-

losten oikeelli-

suuteen ja 

luotettavuu-

teen sekä tut-

kimusproses-

sin toimivuu-

teen vaikutta-

vista teki-

jöistä. 

  

Oppilas käsit-

telee, tulkit-

see ja esittää 

tutkimusten 

tuloksia kemi-

alle ominai-

sella tavalla 

sekä peruste-

lee tehtyjä 

johtopäätök-

siä tukeutu-

malla tutki-

muksissa saa-

tuun aineis-

toon. 

 

Oppilas osaa 

arvioida sekä 

tuloksia että 

tutkimuspro-

sessia. 

T8 ohjata op-

pilasta hah-

mottamaan 

kemian sovel-

tamista tekno-

logiassa sekä 

osallistumaan 

kemiaa sovel-

S1–S6 Oppilas ym-

märtää ke-

mian sovelta-

mista teknolo-

giassa. 

 

Oppilas kehit-

tää ja soveltaa 

yksinkertaisia 

Teknologinen 

osaaminen ja 

yhteistyö tek-

nologisessa 

ongelmanrat-

kaisussa 

Oppilas tunnis-

taa teknologis-

ten sovellusten 

merkityksen 

omassa elä-

mässään ja 

osaa nimetä 

niistä muuta-

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä kemian 

soveltamisesta 

teknologiassa 

ja kuvailla nii-

den käyttöä. 

 

Oppilas osaa 

kuvata kemiaa 

soveltavia tek-

nologisia sovel-

luksia ja selit-

tää niiden toi-

mintaperiaat-

teita. 

 

Oppilas osaa 

kuvata kemiaa 

soveltavia tek-

nologisia sovel-

luksia, selittää 

niiden toimin-

taperiaatteita 

sekä perustella 
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tavien ratkai-

sujen ideoin-

tiin, suunnitte-

luun, kehittä-

miseen ja so-

veltamiseen 

yhteistyössä 

muiden 

kanssa 

teknologisia 

ratkaisuja yh-

teistyössä mui-

den kanssa. 

 

mia esimerk-

kejä, joissa on 

sovellettu ke-

miaa. 

Oppilas osallis-

tuu kemiaa so-

veltavan ongel-

manratkaisun 

ideointiin ja 

suunnitteluun. 

Oppilas työs-

kentelee yh-

teistyössä mui-

den kanssa yk-

sinkertaisen 

kemiaa sovel-

tavan ratkaisun 

ideoinnissa, 

suunnittelussa, 

kehittämisessä 

ja soveltami-

sessa.  

niiden merki-

tystä yhteis-

kunnalle. 

 

Oppilas toimii 

kemiaa sovel-

tavan ratkaisun 

ideoinnissa, 

suunnittelussa, 

kehittämisessä 

ja soveltami-

sessa sekä itse-

näisesti että 

rakentavasti 

yhteistyössä 

muiden 

kanssa. 

T9 ohjata op-

pilasta käyttä-

mään tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa tie-

don ja tutki-

mustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemi-

seen ja esittä-

miseen sekä 

tukea oppi-

laan oppimista 

havainnollista-

vien simulaati-

oiden avulla 

S1–S6 Oppilas käyt-

tää tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa sekä 

simulaatioita 

omassa oppi-

misessaan. 

Tieto- ja vies-

tintäteknolo-

gian käyttö 

Oppilas käyt-

tää ohjatusti 

tieto- ja vies-

tintäteknolo-

giaa tiedon 

hankkimiseen. 

 

Oppilas tutus-

tuu johonkin 

oppimista tu-

kevaan simu-

laatioon. 

Oppilas käyt-

tää tieto- ja 

viestintätek-

nologiaa tie-

don hankkimi-

seen ja esittä-

miseen ohjei-

den mukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havain-

toja simulaati-

osta. 

Oppilas käyt-

tää tieto- ja 

viestintätek-

nologisia väli-

neitä tai so-

velluksia tie-

don ja tutki-

mustulosten 

hankkimiseen, 

käsittelemi-

seen ja esittä-

miseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havain-

toja ja johto-

päätöksiä si-

mulaatiosta. 

Oppilas 

käyttää tieto- 

ja viestintätek-

nologisia väli-

neitä tai sovel-

luksia omatoi-

misesti tiedon 

ja tutkimustu-

losten hankki-

miseen, käsit-

telemiseen ja 

esittämiseen. 

 

Oppilas osaa 

tehdä havain-

toja ja johto-

päätöksiä si-

mulaatiosta.  

 

Oppilas osaa 

tehdä yleistyk-

siä simulaation 

avulla. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata op-

pilasta käyttä-

mään kemian 

käsitteitä täs-

mällisesti sekä 

jäsentämään 

omia käsitera-

kenteitaan 

kohti luonnon-

tieteellisten 

teorioiden 

mukaisia käsi-

tyksiä 

S1–S6 Oppilas käyt-

tää kemian kä-

sitteitä täs-

mällisesti ja 

hyödyntää 

ajattelussaan 

luonnontie-

teellisiä teori-

oita. 

Käsitteiden 

käyttö ja jä-

sentyminen 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen joita-

kin kemian kä-

sitteitä. 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen ke-

mian keskeisiä 

käsitteitä.  

 

 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen ke-

mian keskeisiä 

käsitteitä. 

 

Oppilas osaa 

yhdistää toi-

siinsa ilmiön, 

siihen liittyvät 

ominaisuudet 

ja käsitteet. 

Oppilas selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen ke-

mian keskeisiä 

käsitteitä täs-

mällisesti. 

 

Oppilas osaa 

yhdistää ilmiöi-

hin liittyvät 

ominaisuudet 

ja käsitteet kä-

siteraken-

teeksi. 

T11 ohjata op-

pilasta käyttä-

mään erilaisia 

S1–S6 Oppilas käyt-

tää erilaisia 

malleja aineen 

rakenteen ja 

Mallien käyt-

täminen 

Oppilas tunnis-

taa, että mal-

leja käytetään 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä, joissa ai-

Oppilas osaa 

kuvata aineen 

rakennetta ja 

Oppilas osaa 

kuvata ja se-

littää aineen 

rakennetta ja 
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malleja kuvaa-

maan ja selit-

tämään ai-

neen raken-

netta ja kemi-

allisia ilmiöitä 

kemiallisten il-

miöiden tar-

kastelussa. 

aineen raken-

teen kuvaami-

sessa. 

neen raken-

netta ja kemi-

allisia ilmiöitä 

kuvataan mal-

leilla. 

 

kemiallisia ilmi-

öitä erilaisilla 

malleilla. 

 

Oppilas osaa 

arvioida mallin 

suhdetta todel-

lisuuteen. 

kemiallisia il-

miöitä 

käyttämällä 

erilaisia mal-

leja. 

 

Oppilas osaa 

arvioida mallin 

suhdetta todel-

lisuuteen sekä 

mallin rajoituk-

sia tai puut-

teita. 

T12 ohjata op-

pilasta käyttä-

mään ja arvi-

oimaan kriitti-

sesti eri tieto-

lähteitä sekä 

ilmaisemaan 

ja perustele-

maan erilaisia 

näkemyksiä 

kemialle omi-

naisella tavalla 

S1–S6 Oppilas käyt-

tää ja arvioi 

kriittisesti eri 

tietolähteitä 

sekä ilmaisee 

ja perustelee 

erilaisia näke-

myksiä kemi-

alle ominai-

sella tavalla. 

Argumentoin-

titaidot ja tie-

tolähteiden 

käyttäminen 

Oppilas hakee 

tietoa erilai-

sista tie-

tolähteistä oh-

jatusti. 

 

Oppilas tunnis-

taa kemialle 

ominaisella ta-

valla perustel-

tuja näkemyk-

siä. 

Oppilas hakee 

tietoa erilai-

sista tie-

tolähteistä. 

 

Oppilas osaa il-

maista erilaisia 

näkökulmia ja 

harjoittelee 

perustelemaan 

niitä kemialle 

ominaisella ta-

valla. 

Oppilas hakee 

tietoa erilai-

sista tietoläh-

teistä ja valit-

see yleisesti 

luotettavina pi-

dettyjä tieto-

lähteitä.  

  

Oppilas osaa il-

maista ja pe-

rustella erilai-

sia näkökulmia 

kemialle omi-

naisella tavalla. 

Oppilas hakee 

tietoa erilai-

sista tie-

tolähteistä ja 

osaa pohtia 

tietolähteen 

luotettavuutta. 

 

Oppilas osaa il-

maista ja pe-

rustella erilai-

sia näkökulmia 

kemialle omi-

naisella tavalla 

sekä vertailla 

keskenään ris-

tiriitaisia näkö-

kulmia. 

T13 ohjata op-

pilasta hah-

mottamaan 

luonnontie-

teellisen tie-

don luonnetta 

ja kehittymistä 

sekä tieteelli-

siä tapoja 

tuottaa tietoa 

S1, S4 Oppilas hah-

mottaa luon-

nontieteelli-

sen tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä 

sekä tieteelli-

siä tapoja 

tuottaa tietoa. 

Luonnontie-

teellisen tie-

don luonteen 

ja tiedon tuot-

tamistavan 

hahmottami-

nen 

Oppilas tunnis-

taa kokeelli-

suuden kemian 

tapana tuottaa 

luonnontie-

teellistä tietoa. 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä luonnon-

tieteellisen tie-

don kehittymi-

sestä ja tieteel-

lisistä tavoista 

tuottaa tietoa. 

Oppilas osaa 

kuvailla kemi-

aan liittyvien 

esimerkkien 

avulla luon-

nontieteelli-

sen tiedon 

luonnetta ja 

kehittymistä. 

 

Oppilas osaa 

kuvailla tieteel-

lisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

Oppilas osaa 

selittää perus-

tellen kemiaan 

liittyvien esi-

merkkien 

avulla luon-

nontieteellisen 

tiedon luon-

netta ja kehit-

tymistä. 

 

Oppilas osaa 

selittää perus-

tellen tieteelli-

siä tapoja tuot-

taa tietoa. 

T14 ohjata op-

pilasta ym-

märtämään 

perusperiaat-

teita aineen 

ominaisuuk-

sista, raken-

teesta ja ainei-

den muutok-

sista 

S5, S6 Oppilas ym-

märtää perus-

periaatteita ai-

neen ominai-

suuksista, ra-

kenteesta ja 

aineiden muu-

toksista. 

Tiedollisten 

jatko-opinto-

valmiuksien 

saavuttami-

nen aineen 

ominaisuuk-

sista, raken-

teesta ja ainei-

den muutok-

sista 

Oppilas tunnis-

taa joitakin ai-

neen ominai-

suuksiin, ra-

kenteeseen ja 

aineiden muu-

toksiin liittyviä 

käsitteitä ja il-

miöitä tutuissa 

tilanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

aineen ominai-

suuksien, ra-

kenteiden ja ai-

neiden muu-

tosten keskei-

siä käsitteitä, 

ilmiöitä ja mal-

leja tutuissa ti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää ai-

neen ominai-

suuksien, ra-

kenteiden ja 

aineiden muu-

tosten keskei-

siä käsitteitä, 

ilmiöitä ja 

malleja tu-

tuissa tilan-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuk-

sien, rakentei-

den ja aineiden 

muutosten 

keskeisiä käsit-

teitä, ilmiöitä 

ja malleja tu-

tuissa ja sovel-

tavissa tilan-

teissa.  
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T15 ohjata op-

pilasta sovel-

tamaan ke-

mian tietojaan 

ja taitojaan 

monialaisissa 

oppimiskoko-

naisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuk-

sia tutustua 

kemian sovel-

tamiseen eri-

laisissa tilan-

teissa, kuten 

luonnossa, 

elinkeinoelä-

mässä, järjes-

töissä tai tie-

deyhteisöissä 

S1–S6 Oppilas sovel-

taa kemian 

tietojaan ja 

taitojaan eri 

tilanteissa. 

 Ei käytetä ar-

vosanan muo-

dostamisen 

perusteena. 

Arvioitava 

osaaminen si-

sältyy muiden 

tavoitteiden 

osaamisen ku-

vauksiin. 

   

15.4.9 TERVEYSTIETO  

 

Oppiaineen tehtävä 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä on 

oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ih-

misoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkas-

tellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät 

tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus.  

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä tukevat ja 

kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet.  Ter-

veyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla 

sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien ky-

symysten tarkastelu laajenee ja syvenee. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana 

jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä 

ja yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä.  Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin, 

sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.  

Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia tehdä tarkoi-

tuksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tun-

nistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin 

arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tut-

kia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä eri 

oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. 

 

Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 opetuksessa syvennetään 

ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa pyri-

tään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, 

itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa eri vuosi-

luokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja siihen liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikäkauden 

ja kehitysvaiheen näkökulmasta.  
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Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 
Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alai-
nen osaa-
minen 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys   
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, ter-

veyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimava-

ralähtöisesti    

S1-S3 L1, L2, L3, 
L7  

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaiku-

tustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

  

S1 L2, L3, L4, 
L7  

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja 

asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnista-

maan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan 

tukevia tekijöitä  

S1 L1, L3, 
L4,L6  

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta 
sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten 
välisissä vuorovaikutustilanteissa  

S1, S3 L1, L2, L3, 
L4, L6, L7 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy   
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykki-
sestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaaranta-
vista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia 
käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti  

S1-S3 L1, L2, L3, 
L4 

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tie-
don hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoi-
tuksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä 
tilanteissa 

S2, S3 L2, L3, L5, 
L6, L7  

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden peruste-
luja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta 
merkityksellisiä voimavaroja  

S1, S2 L2, L3, L4, 
L7 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti ter-
veyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja nor-
meja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä  

S1-S3 L1-L7 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri   
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin 
ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoin-
nille 

S3 L2, L4, L5, 
L7 

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työky-
vylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asian-
mukaista käyttöä 

S1, S2 L1, L3, L6   

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan 
elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskä-
sityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan 
kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista  

S1-S3 L1, L2, L3, 
L7  

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sai-
rauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja 

S3 L1-L7 
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vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa 
omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Terveystiedon oppiaine vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S3 L1-L7 

 

Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesti eteneviä opetuskokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet ra-

kentavat monipuolista tietoa ja osaamista terveydestä voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaali-

sesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon elä-

mänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa hyödyn-

netään paikallisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti. 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista 

hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elä-

mänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kas-

vun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksu-

aalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvosta-

minen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutusti-

lanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmati-

lanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.  

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja 

ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tot-

tumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksu-

aaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tar-

kastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimin-

taa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hake-

mista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan tervey-

teen liittyvän tiedon luotettavuutta.  

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja nuk-

kumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippu-

vuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset 

ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat. 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuo-

ruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen ku-

luttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen 

ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.  

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon luotet-

tavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuu-

rin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus 

ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia 

kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.  
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Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja ajankohtaisuuden 

huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja oppimisen 

taitojen kehittymiselle.  

Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten 

esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja niiden perus-

telemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonai-

suuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eetti-

siä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.  

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset 

vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt.  Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee 

huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuu-

den, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutki-

misen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä.  

Oman oppimisympäristön aktiivinen havainnointi, oppilaiden mukaan ottaminen oppimisympäristöjen ja 

työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdolli-

suuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuulu-

vuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä.   

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9  

 

Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja elämänti-

lannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kehitykseen, elämäntilantee-

seen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oi-

keutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyk-

sissä. 

Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja muun 

oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita 

osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan tar-

vitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7–9  

  

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen 

tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä 

arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja 

osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertais-

palautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, 

asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominai-

suuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten 

oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia 

lähteitä käyttäen.   

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 
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Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut terveys-

tiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt terveystiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kri-

teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuun-

nitelmassa. Päättöarvosana on terveystiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisar-

viointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaa-

minen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mu-

kaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan terveystiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suh-

teessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 

tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Oppilaan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien 

kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista. Kriteerikuvauk-

sissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen tavoite 
 

Sisältöalueet Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut op-
pimisen ta-
voitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ter-
veyden laaja-alai-
suutta, terveyden 
edistämistä sekä 
elämänkulkua, kas-
vua ja kehitystä 
voimavaralähtöi-
sesti 

S1–S3 Oppilas oppii 
tarkastele-
maan tervey-
den laaja-alai-
suutta, ter-
veyden edis-
tämistä sekä 
elämänkulkua, 
kasvua ja ke-
hitystä voima-
varalähtöi-
sesti. 

Terveyteen 
liittyvät käsi-
tykset 

Oppilas osaa 
nimetä yksit-
täisen tervey-
den osa-alu-
een. 
  
Oppilas osaa 
nimetä yksit-
täisen elä-
mänkulun vai-
heen. 

Oppilas osaa 
kuvata esi-
merkkien 
avulla tervey-
den osa-alu-
eita ja niiden 
välistä yh-
teyttä sekä 
antaa esimer-
kin, mitä ter-
veyden edis-
tämisellä tar-
koitetaan. 
  
Oppilas osaa 
kuvata jotakin 
elämänkulun 
vaihetta sekä 
nimetä nuo-
ruuden kas-
vun ja kehityk-
sen piirteitä. 

Oppilas osaa 
kuvata ter-
veyden osa-
alueet ja näi-
den välistä 
yhteyttä esi-
merkkien 
avulla sekä 
kuvata esi-
merkkien 
avulla, mitä 
terveyden 
edistämisellä 
tarkoitetaan. 

  
Oppilas osaa 
kuvata elä-
mänkulun 
vaiheita, eri-
tyisesti nuo-
ruuden kehi-
tystä, ja ku-
vata esi-
merkkien 
avulla ter-
veyden, kas-
vun ja kehi-
tyksen mer-
kitystä elä-
män voima-
varana. 

Oppilas osaa 
kuvata ter-
veyden osa-
alueet ja se-
littää niiden 
välisiä syy-
seuraussuh-
teita sekä 
eritellä, mitä 
terveyden 
edistämisellä 
tarkoitetaan. 

  
Oppilas osaa 
eritellä elä-
mänkulun 
eri vaiheet 
sekä arvi-
oida tervey-
den merki-
tystä elämän 
voimavarana 
elämänkulun 
eri vaiheissa. 

  

T2 ohjata oppilasta 
kehittämään val-
miuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustai-
doissa ja kykyä toi-

S1 Oppilas oppii 
hyödyntä-
mään tunne- 
ja vuorovaiku-
tustaitoja sekä 

Vuorovaiku-
tus- ja tunne-
taitojen sekä 
käyttäytymi-
sen säätelyn 
analysointi 

Oppilas osaa 
nimetä perus-
tunteita ja tie-
tää, että ne 
vaikuttavat 

Oppilas osaa 
nimetä perus-
tunteet sekä 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
tunteiden ja 

Oppilas osaa 
kuvata pe-
rustunteiden 
lisäksi muita 
tunteita sekä 

Oppilas osaa 
luokitella eri-
laisia tunteita, 
analysoida nii-
den taustate-
kijöitä sekä 
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mia erilaisissa risti-
riita- ja kriisitilan-
teissa                 
      
           
  

erilaisia kei-
noja ristiriita- 
ja kriisitilan-
teiden käsitte-
lyyn. 

käyttäytymi-
seen. 
 
Oppilas osaa 
nimetä ristirii-
tatilanteita 
sekä stressin 
ja kriisien piir-
teitä. 

käyttäytymi-
sen välisestä 
vuorovaiku-
tuksesta. 
 
Oppilas osaa 
nimetä kei-
noja ristiriita-
tilanteiden 
selvittämiseen 
ja stressin ja 
kriisien käsit-
telyyn. 

antaa esi-
merkkejä 
tunteiden ja 
käyttäytymi-
sen välisestä 
vuorovaiku-
tuksesta ja 
käyttäytymi-
sen sääte-
lystä. 
 

Oppilas osaa 
kuvata kei-
noja ja rat-
kaisuja risti-
riitatilantei-
den selvittä-
miseen sekä 
stressin ja 
kriisien kä-
sittelyyn. 

esitellä kei-
noja käyttäy-
tymisen ja 
vuorovaiku-
tuksen sääte-
lyyn. 
  
Oppilas osaa 
luokitella risti-
riitatilantei-
den syitä ja 
esitellä perus-
teltuja keinoja 
ja ratkaisuja 
ristiriitatilan-
teiden selvit-
tämiseen sekä 
stressin ja krii-
sien käsitte-
lyyn. 

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään itse-
tuntemustaan, 
omien arvojen ja 
asenteiden sekä 
kehon ja mielen 
viestien tunnista-
mista ja säätele-
mään käyttäyty-
mistään, oppimis-
taan ja opiskeluaan 
tukevia tekijöitä 

S1 Oppilas oppii 
kehittämään 
itsetuntemus-
taan ja sääte-
lemään käyt-
täytymistään 
ja oppimis-
taan. 

  Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan 
osana itsear-
viointia. 

     

T4 ohjata oppilasta 
pohtimaan yksilölli-
syyteen, yhteisölli-
syyteen ja yhden-
vertaisuuteen liitty-
viä kysymyksiä ter-
veyden näkökul-
masta sekä tukea 
oppilaan valmiuk-
sia luoda vastuulli-
sia ratkaisuja ihmis-
ten välisissä vuoro-
vaikutustilanteissa 

S1, S3  Oppilas oppii 
pohtimaan 
yksilöllisyy-
teen, yhtei-
söllisyyteen 
ja yhdenver-
taisuuteen 
liittyviä kysy-
myksiä ter-
veyden nä-
kökulmasta 
sekä oppii 
luomaan 
vastuullisia 
ratkaisuja ih-
misten väli-
sissä vuoro-
vaikutusti-
lanteissa toi-
mimiseen. 
  

Terveydellisen 
kehityksen 
analysointi ja 
toiminta vuo-
rovaikutusti-
lanteissa 

Oppilas osaa 
nimetä yksilöl-
lisyyteen vai-
kuttavia teki-
jöitä sekä an-
taa yksittäisen 
esimerkin so-
siaalisten suh-
teiden yhtey-
destä mielen 
hyvinvointiin 
ja terveyteen. 
  
Oppilas osaa 
nimetä yh-
dessä toimi-
miseen ja vuo-
rovaikutuk-
seen liittyviä 
eettisiä kysy-
myksiä ja esit-
tää niihin oh-
jatusti ratkai-
suja. 

Oppilas osaa 
kuvata yksilöl-
lisyyteen vai-
kuttavia teki-
jöitä sekä an-
taa esimerk-
kejä sosiaalis-
ten suhteiden 
merkityksestä 
mielen hyvin-
voinnille ja 
terveydelle. 
  
Oppilas osaa 
kuvata yh-
dessä toimi-
miseen ja vuo-
rovaikutuk-
seen liittyviä 
eettisiä kysy-
myksiä ja esit-
tää niihin rat-
kaisuja. 

Oppilas osaa 
analysoida 
esimerkkien 
avulla yksi-
lölliseen ke-
hitykseen 
liittyviä kysy-
myksiä ter-
veyden nä-
kökulmasta 
ja analysoida 
sosiaalisten 
suhteiden 
merkitystä 
mielen hy-
vinvoinnille 
ja tervey-
delle. 

  
Oppilas osaa 
analysoida 
yhdessä toi-
mimiseen ja 
vuorovaiku-
tukseen liit-
tyviä eettisiä 
kysymyksiä 
ja esittää nii-
hin vastuulli-
sia ratkai-
suja. 

Oppilas osaa 
analysoida pe-
rustellen yksi-
lölliseen kehi-
tykseen liitty-
viä kysymyk-
siä terveyden 
näkökulmasta 
ja arvioida so-
siaalisten suh-
teiden merki-
tystä mielen 
hyvinvoinnille 
ja terveydelle. 
  
Oppilas osaa 
arvioida yh-
dessä toimi-
miseen ja vuo-
rovaikutuk-
seen liittyviä 
eettisiä kysy-
myksiä sekä 
arvioida ja pe-
rustella niihin 
liittyviä ratkai-
suja. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy  

T5 ohjata oppilasta 
syventämään ym-

S1–S3 Oppilas oppii 
tarkastele-

Terveyteen 
vaikuttavien 
tekijöiden 

Oppilas osaa 
nimetä ter-
veyttä tukevia 

Oppilas osaa 
kuvata ter-
veyttä tukevia 

Oppilas osaa 
analysoida 

Oppilas osaa 
analysoida ja 
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märrystään fyysi-
sestä, psyykkisestä 
ja sosiaalisesta ter-
veydestä sekä niitä 
vahvistavista ja 
vaarantavista teki-
jöistä ja mekanis-
meista sekä tukea 
oppilaan valmiuk-
sia käyttää näihin 
liittyviä käsitteitä 
asianmukaisesti 

maan fyy-
sistä, psyyk-
kistä ja sosi-
aalista ter-
veyttä vah-
vistavia ja 
vaarantavia 
tekijöitä ja 
mekanis-
meja sekä 
oppii käyttä-
mään niihin 
liittyviä kä-
sitteitä asi-
anmukai-
sesti. 
  

tunnistami-
nen ja ter-
veyteen liit-
tyvien käsit-
teiden käyt-
täminen 
  
  

ja vaarantavia 
tekijöitä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää ohja-
tusti joitakin 
terveyteen ja 
sairauteen liit-
tyviä käsit-
teitä. 

ja vaarantavia 
tekijöitä sekä 
näiden välisiä 
yhteyksiä pää-
piirteissään. 
 
Oppilas osaa 
käyttää joita-
kin terveyteen 
ja sairauteen 
liittyviä käsit-
teitä asianmu-
kaisesti. 

terveyttä tu-
kevia ja vaa-
rantavia te-
kijöitä sekä 
kuvata näi-
den välisiä 
yhteyksiä. 
 
Oppilas osaa 
käyttää ter-
veyteen ja 
sairauteen 
liittyviä kä-
sitteitä pää-
osin asian-
mukaisesti. 
  

arvioida ter-
veyttä tukevia 
ja vaarantavia 
tekijöitä sekä 
selittää näi-
den välisiä 
syy-seuraus-
suhteita.  
 
Oppilas osaa 
käyttää ter-
veyteen ja sai-
rauteen liitty-
viä käsitteitä 
asianmukai-
sesti. 

T6 tukea oppilaan 
kehittymistä ter-
veyteen ja sairau-
teen liittyvän tie-
don hankkijana ja 
käyttäjänä sekä 
edistää valmiuksia 
toimia tarkoituk-
senmukaisesti ter-
veyteen, turvalli-
suuteen ja sairauk-
siin liittyvissä tilan-
teissa 

S2–S3 Oppilas oppii 
hakemaan ja 
käyttämään 
terveyteen 
ja sairauteen 
liittyvää tie-
toa sekä op-
pii toimi-
maan tarkoi-
tuksenmu-
kaisesti ter-
veyteen, tur-
vallisuuteen 
ja sairauksiin 
liittyvissä ti-
lanteissa. 
  

Terveyteen, 
turvallisuu-
teen ja sairau-
teen liittyvien 
tietojen ja tai-
tojen hallinta 

Oppilas osaa 
hakea tervey-
teen liittyvää 
tietoa ohja-
tusti. 
  
Oppilas osaa 
nimetä jon-
kin toiminta-
tavan liit-
tyen itsehoi-
toon, avun 
hakemiseen 
sekä ter-
veyttä ja tur-
vallisuutta 
vaarantaviin 
tilanteisiin. 

Oppilas osaa 
hakea tervey-
teen liittyvää 
tietoa muuta-
mista läh-
teistä sekä 
käyttää tietoa 
paikoitellen 
asianmukai-
sesti. 

  
Oppilas osaa 
nimetä toi-
mintatapoja 
itsehoitoon, 
avun hake-
miseen ja 
terveyttä ja 
turvalli-
suutta vaa-
rantaviin ti-
lanteisiin liit-
tyen. 

Oppilas osaa 
hakea ter-
veyteen liit-
tyvää tietoa 
erilaisista 
lähteistä ja 
käyttää sitä 
pääosin asi-
anmukai-
sesti. 

  
Oppilas osaa 
kuvata asi-
anmukaisia 
toimintata-
poja itsehoi-
dossa, avun 
hakemisessa 
ja terveyttä 
ja turvalli-
suutta vaa-
rantavissa ti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
hakea tervey-
teen liittyvää 
tietoa moni-
puolisesti eri 
tietolähteistä, 
muodostaa 
hakusanoja ja 
rajata tiedon-
hakua sekä 
käyttää tietoa 
asianmukai-
sesti. 
  
Oppilas osaa 
arvioida erilai-
sia toimintata-
poja itsehoi-
dossa, avun 
hakemisessa 
ja terveyttä ja 
turvallisuutta 
vaarantavissa 
tilanteissa. 

T7 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja ar-
vioimaan omia ter-
veyteen ja turvalli-
suuteen liittyviä 
tottumuksiaan, va-
lintojaan ja niiden 
perusteluja sekä 
rohkaista oppilasta 
pohtimaan oman 
terveyden kannalta 
merkityksellisiä voi-
mavaroja 

S1–S2 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
ja arvioimaan 
omia tervey-
teen ja turval-
lisuuteen liit-
tyviä tekijöitä 
sekä oppii 
pohtimaan 
oman tervey-
den kannalta 
merkitykselli-
siä voimava-
roja. 

  Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan 
osana itsear-
viointia. 
 

      

T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
tarkastelemaan 
kriittisesti tervey-
teen ja sairauteen 
liittyviä ilmiöitä, 
niihin liittyviä ar-
voja ja normeja 
sekä arvioimaan 
tiedon luotetta-
vuutta ja merki-
tystä 

S1–S3 Oppilas oppii 
tunnista-
maan ja tar-
kastelemaan 
kriittisesti 
terveyteen 
ja sairauteen 
liittyviä ilmi-
öitä sekä nii-
hin liittyviä 
arvoja ja 
normeja 
sekä oppii 
arvioimaan 

Terveyteen ja 
sairauteen liit-
tyvien ilmiöi-
den tarkastelu 
ja terveyteen 
liittyvän tie-
don luotetta-
vuuden arvioi-
minen 

Oppilas osaa 
nimetä ter-
veystottumus-
ten omaksu-
miseen vai-
kuttavia teki-
jöitä sekä elä-
mäntapoihin 
liittyviä eetti-
siä kysymyksiä 
ja antaa esi-
merkin elä-
mäntapoihin 

Oppilas osaa 
kuvata ter-
veystottumus-
ten omaksu-
miseen vai-
kuttavia teki-
jöitä sekä elä-
mäntapoihin 
liittyviä eetti-
siä kysymyksiä 
ja antaa esi-
merkkejä elä-
mäntapoihin 

Oppilas osaa 
analysoida 
terveystot-
tumusten 
omaksumi-
seen vaikut-
tavia teki-
jöitä ja selit-
tää terveys-
tottumuksiin 
liittyvien il-
miöiden 
muodostu-
mista. 

 

Oppilas osaa 
arvioida ter-
veystottumus-
ten omaksu-
miseen vai-
kuttavia teki-
jöitä ja selit-
tää perustel-
len terveys-
tottumuksiin 
liittyvien ilmi-
öiden muo-
dostumista.  
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tiedon luo-
tettavuutta 
ja merki-
tystä. 

liittyvien va-
lintojen seu-
rauksista. 
  
Oppilas osaa 
nimetä jon-
kin tervey-
teen liitty-
vän tiedon 
luotetta-
vuutta ku-
vaavan teki-
jän. 

liittyvien va-
lintojen seu-
rauksista. 
  
Oppilas osaa 
arvioida oh-
jatusti ter-
veyteen liit-
tyvän tiedon 
luotetta-
vuutta muu-
tamien tie-
don luotet-
tavuutta ku-
vaavien teki-
jöiden poh-
jalta. 

Oppilas osaa 
kuvata elä-
mäntapoihin 
liittyviä eet-
tisiä kysy-
myksiä ja 
analysoida 
elämänta-
poihin liitty-
vien valinto-
jen seurauk-
sia. 

  
Oppilas osaa 
arvioida ter-
veyteen liit-
tyvän tiedon 
luotetta-
vuutta usean 
tiedon luo-
tettavuutta 
kuvaavan te-
kijän poh-
jalta. 

Oppilas osaa 
analysoida 
elämäntapoi-
hin liittyviä 
eettisiä kysy-
myksiä sekä 
arvioida pe-
rustellen elä-
mäntapoihin 
liittyvien va-
lintojen seu-
rauksia. 
  
Oppilas osaa 
arvioida ter-
veyteen liit-
tyvän tiedon 
luotetta-
vuutta ja 
käytettä-
vyyttä eri 
näkökul-
mista. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ym-
päristön, yhteisö-
jen, kulttuurin, ja 
tieto- ja viestintä-
teknologian merki-
tystä terveydelle ja 
hyvinvoinnille 

S3 Oppilas oppii 
tarkastele-
maan ympä-
ristön, yhtei-
söjen, kult-
tuurin, ja 
tieto- ja vies-
tintätekno-
logian mer-
kitystä ter-
veydelle ja 
hyvinvoin-
nille. 

Ympäristön 
terveysvai-
kutusten 
hahmotta-
minen 

Oppilas osaa 
nimetä 
elinympäris-
tön aiheut-
tamia vaiku-
tuksia ter-
veyteen sekä 
yhteisöjen, 
kulttuurin tai 
tvt:n yhteyk-
siä tervey-
teen. 

Oppilas osaa 
kuvata 
elinympäris-
tön aiheut-
tamia vaiku-
tuksia ter-
veyteen sekä 
antaa esi-
merkkejä yh-
teisöjen, 
kulttuurin tai 
tvt:n yhteyk-
sistä tervey-
teen. 

Oppilas osaa 
analysoida 
elinympäris-
tön aiheut-
tamia kes-
keisiä suoria 
ja epäsuoria 
vaikutuksia 
terveyteen 
sekä selittää 
yhteisöjen, 
kulttuurin ja 
tvt:n yhteyk-
siä tervey-
teen. 

Oppilas osaa 
arvioida 
elinympäris-
tön aiheutta-
mia keskeisiä 
suoria ja epä-
suoria vaiku-
tuksia tervey-
teen sekä ar-
vioida yhteisö-
jen, kulttuurin 
ja tvt:n yh-
teyksiä ter-
veyteen. 

T10 ohjata oppi-
lasta luomaan pe-
rustaa opiskelu-, 
toiminta- ja työky-
vylle ja sen ylläpitä-
miselle sekä kuvaa-
maan terveyspalve-
lujen asianmu-
kaista käyttöä 

S1–S2 Oppilas oppii 
luomaan pe-
rustaa opis-
kelu-, toi-
minta- ja 
työkyvylle ja 
sen ylläpitä-
miselle sekä 
oppii kuvaa-
maan ter-
veyspalvelu-
jen asianmu-
kaista käyt-
töä. 
  

Työkyvyn 
edistämisen 
keinojen 
hahmotta-
minen 
  

Oppilas osaa 
nimetä teki-
jöitä, jotka 
vaikuttavat 
opiskelu-, toi-
minta- ja työ-
kykyyn. 
  
Oppilas osaa 
nimetä oman 
koulun ja kun-
nan terveys-
palveluja. 

Oppilas osaa 
kuvata teki-
jöitä, jotka 
vaikuttavat 
opiskelu-, toi-
minta- ja työ-
kykyyn. 
  
Oppilas osaa 
kuvata oman 
koulun ja kun-
nan terveys-
palveluja. 

Oppilas osaa 
soveltaa tie-
toa teki-
jöistä, jotka 
vaikuttavat 
opiskelu-, 
toiminta- ja 
työkykyyn, 
esimerkiksi 
laatimalla 
niitä tukevan 
suunnitel-
man. 
  
Oppilas osaa 
kuvata yh-
teiskunnan 
erilaisia ter-
veyspalve-
luja ja antaa 
esimerkkejä 
siitä, miten 
niitä voi hyö-
dyntää eri ti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
soveltaa ja 
arvioida tie-
toa teki-
jöistä, jotka 
vaikuttavat 
opiskelu-, 
toiminta- ja 
työkykyyn, 
esimerkiksi 
laatimalla 
niitä tukevan 
perustellun 
suunnitel-
man. 
  
Oppilas osaa 
kuvata ja ar-
vioida yh-
teiskunnan 
erilaisia ter-
veyspalve-
luja ja miten 
niitä voi hyö-
dyntää asi-
anmukai-
sesti eri ti-
lanteissa. 
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T11 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ja arvioi-
maan perheen ja 
omaan elämänpii-
riin kuuluvien ih-
misten ja yhteisö-
jen edustamia ter-
veyskäsityksiä, tun-
nistamaan niiden 
merkitystä itselle 
sekä muodosta-
maan kuvaa itselle 
sopivista oppimi-
sen keinoista. 

S1–S3 Oppilas oppii 
tarkastele-
maan per-
heen ja 
omaan elä-
mänpiiriin 
kuuluvien 
ihmisten ja 
yhteisöjen 
edustamia 
terveyskäsi-
tyksiä, tun-
nistaa niiden 
merkitystä 
itselle sekä 
oppii muo-
dostamaan 
kuvaa itselle 
sopivista op-
pimisen kei-
noista. 

Terveyskäsi-
tysten arvi-
ointi sekä 
oppimista 
edistävien 
tekijöiden 
hahmotta-
minen 
  
  
  
  
  
  
  
  

Oppilas osaa 
kuvata esi-
merkin avulla, 
miten perhe, 
lähiyhteisöt 
tai muut sosi-
aaliset yhtei-
söt vaikutta-
vat käsityksiin 
terveydestä. 
  
Oppilas osaa 
nimetä omaa 
oppimistaan 
tukevan teki-
jän. 

Oppilas osaa 
kuvata esi-
merkkien 
avulla, miten 
perhe, lähiyh-
teisöt tai 
muut sosiaali-
set yhteisöt 
vaikuttavat 
käsityksiin ter-
veydestä, sekä 
tunnistaa nii-
den vaikutuk-
sen omiin ter-
veyskäsityk-
siin. 
  
Oppilas osaa 
nimetä omaa 
oppimistaan 
tukevia teki-
jöitä. 
  

Oppilas osaa 
analysoida 
asianmukais-
ten esimerk-
kien avulla, 
miten perhe, 
lähiyhteisöt 
ja muut sosi-
aaliset yhtei-
söt vaikutta-
vat käsityk-
siin tervey-
destä, sekä 
kuvata, mikä 
on niiden 
merkitys 
omille ter-
veyskäsityk-
sille. 
  
Oppilas osaa 
kuvata omaa 
oppimistaan 
tukevia teki-
jöitä. 

Oppilas osaa 
arvioida, mi-
ten perhe, lä-
hiyhteisöt ja 
muut sosiaali-
set yhteisöt 
vaikuttavat 
käsityksiin ter-
veydestä, sekä 
arvioida nii-
den merki-
tystä omille 
terveyskäsi-
tyksille. 
  
Oppilas osaa 
analysoida 
omaa oppi-
mistaan tuke-
via tekijöitä. 

T12 tukea oppilaan 
valmiuksia arvioida 
kriittisesti tervey-
teen ja sairauteen 
liittyvää viestintää 
sekä eritellä yksilön 
oikeuksia, vastuita 
ja vaikuttamiskei-
noja terveyttä ja 
turvallisuutta kos-
kevissa asioissa 
omassa oppimis-
ympäristössä ja lä-
hiyhteisöissä 

S3 Oppilas oppii 
arvioimaan 
kriittisesti 
terveyteen 
ja sairauteen 
liittyvää 
viestintää 
sekä oppii 
tarkastele-
maan yksi-
lön oikeuk-
sia, vastuita 
ja vaikutta-
miskeinoja 
terveyttä ja 
turvalli-
suutta kos-
kevissa asi-
oissa 
omassa op-
pimisympä-
ristössä ja lä-
hiyhtei-
söissä. 
  

Terveyteen 
liittyvän vies-
tinnän arvi-
ointi sekä ter-
veyteen ja 
turvallisuu-
teen vaikutta-
vien keinojen 
tunteminen 

Oppilas osaa 
nimetä yksit-
täisen ter-
veysviestin-
nän vaikutus-
keinon tai luo-
tettavuuteen 
vaikuttavan 
tekijän. 
  
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
elämäntapo-
jen seurauk-
sen yhteiskun-
nalle tai ym-
päristön ter-
veydelle tai 
turvallisuu-
delle. 
  
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
keinon, miten 
terveyteen ja 
turvallisuu-
teen voidaan 
vaikuttaa lä-
hiyhteisössä. 

Oppilas osaa 
analysoida oh-
jatusti tervey-
teen liittyvän 
viestinnän vai-
kutuskeinoja 
ja luotetta-
vuutta. 
  
Oppilas osaa 
kuvata elä-
mäntapojen 
seurauksia 
toisille ihmi-
sille, yhteis-
kunnalle tai 
ympäristön 
terveydelle ja 
turvallisuu-
delle. 
  
Oppilas osaa 
kuvata kei-
noja, miten 
terveyteen ja 
turvallisuu-
teen voidaan 
vaikuttaa lä-
hiyhteisössä. 

Oppilas osaa 
analysoida 
terveyteen 
liittyvän 
viestinnän 
vaikutuskei-
noja ja luo-
tettavuutta. 
  
Oppilas osaa 
analysoida 
elämäntapo-
jen seurauk-
sia toisille ih-
misille, yh-
teiskunnalle 
ja ympäris-
tön tervey-
delle ja tur-
vallisuudelle. 
  
Oppilas osaa 
analysoida 
keinoja, 
joilla tervey-
teen ja tur-
vallisuuteen 
voidaan vai-
kuttaa lä-
hiyhtei-
söissä.   

Oppilas osaa 
arvioida ter-
veyteen liitty-
vän viestinnän 
vaikutuskei-
noja ja luotet-
tavuutta. 
  
Oppilas osaa 
arvioida ja pe-
rustella elä-
mäntapojen 
seurauksia 
toisille ihmi-
sille, yhteis-
kunnalle ja 
ympäristön 
terveydelle ja 
turvallisuu-
delle. 
  
Oppilas osaa 
arvioida ja pe-
rustella kei-
noja, joilla lä-
hiyhteisöjen ja 
ympäristön 
terveyteen ja 
turvallisuu-
teen voidaan 
vaikuttaa. 

 

15.4.10 USKONTO  

 

Oppiaineen tehtävä 

 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Ope-

tus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja 

katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää us-

konnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus 
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antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohja-

taan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa poh-

ditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon 

opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että nii-

den välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää. 

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatte-

luun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaiden itse-

tuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus 

antaa oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja 

arviointiin. Uskonnon opetus tukee jokaisen oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vas-

tuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskun-

nallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, 

opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa.  

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa 

tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tun-

nistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa.  

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaat-

teet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja kat-

somusten eettisiin näkemyksiin.  Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankoh-

taisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta. 

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisältö-

alueet 

Laaja-alainen osaami-

nen 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuoro-
vaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus 

S1, S2 L1 

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskon-
nosta ja sen vaikutuksista  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri 
puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen 

S2 L2, L3, L6 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten ta-
poja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita medi-
assa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S1, S2, S3 L2, L4, L6 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argu-
mentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja 

S1, S3 L1, L2, L4, L5, L7 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin kä-
sitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden 
uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin 

 S3 L2, L7 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maail-
manlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaa-
jina 

S1, S3 L5, L6 
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T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämän-
kysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen 
suhdetta niihin 

S1, S2, S3 L7 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulot-
tuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestä-
vään elämäntapaan 

S2, S3 L1, L2 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tule-
vaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla 

S1, S2, S3 L6 

 

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa 

hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Op-

pilaiden kokemusmaailma huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuo-

toisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan us-

konnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suo-

messa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja 

Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun 

kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin 

vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä 

uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään us-

kontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia. 

S3 Hyvä elämä: Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä 

pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaali-

nen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yh-

teiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen 

ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat 

myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katso-

muksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita 

tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opitta-

vien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käyte-

tään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus ko-

rostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta.  Opetuksessa voidaan 

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita.   Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryh-

mäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7-9 
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Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden eri-

laiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito.  Opetuksessa luodaan oppimista ja 

osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan 

oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7–9 

 

Uskonnon oppiaineessa arviointi on monipuolista. Arviointia toteutetaan havainnoimalla oppilaan oppimista, 

osaamista ja työskentelyä sekä tarkastelemalla oppilaiden monimuotoisia tuotoksia. Arviointiin kuuluu sekä 

oppimisprosessin aikainen formatiivinen arviointi että tietojen ja taitojen summatiivinen arviointi. Formatii-

visessa arvioinnissa oppilaat saavat tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin. Oppilaille annettava palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispa-

lautetta käytetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona uskonnon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt uskonnon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on uskonnon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa 

pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 6 ja 10 mukaisen osaami-

sen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-

nittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta 

voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Myös työskentelyn 

arviointi sisältyy uskonnon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä. Kriteeriku-

vauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

   

Päättöarvosanaa annettaessa oppilaan osaamisesta muodostetaan kokonaiskuva, joka pohjautuu kriteerei-

den arvosanakuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita 

suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.     

 

 

Opetuksen ta-
voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

T1 ohjata op-
pilasta havait-
semaan uskon-
non ja kulttuu-
rin vuorovai-
kutus sekä 
tunnistamaan 
uskontoon liit-
tyvä moni-
muotoisuus 

S1, S2 Oppilas ymmär-
tää uskonnon ja 
kulttuurin moni-
puolista vuoro-
vaikutusta ja us-
kontoon liitty-
vää monimuo-
toisuutta. 
 

Uskontojen 
monimuotoi-
suuden sekä 
kulttuuristen ja 
yhteiskunnal-
listen vaikutus-
ten hahmotta-
minen 
 

Oppilas tunnis-
taa ohjatusti 
ympäristöstä 
erilaisia uskon-
toon liittyviä 
asioita, kuten 
rakennuksia ja 
symboleja.  

Oppilas tunnis-
taa ympäris-
töstä erilaisia 
uskontoon liit-
tyviä asioita.  
 
Oppilas osaa 
yhdistää us-
kontoon liitty-
viä käsitteitä ja 

Oppilas osaa an-
taa esimerkkejä 
opiskeltavaan 
uskontoon liitty-
västä monimuo-
toisuudesta.  
 
Oppilas osoittaa 
ymmärtävänsä, 
että uskonto ja 
kulttuuri ovat 

Oppilas osaa 
antaa moni-
puolisia esi-
merkkejä opis-
keltavan us-
konnon sisäi-
sestä moni-
muotoisuu-
desta.  
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ilmiöitä toi-
siinsa. 

vuorovaikutuk-
sessa keske-
nään.  
 
Oppilas tunnis-
taa uskontoihin 
liittyviä asioita 
eri kulttuureissa 
ja yhteiskun-
nissa. 

Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
non ja kulttuu-
rin vuorovaiku-
tusta monipuo-
lisesti.  
 
Oppilas tunnis-
taa ja osaa ni-
metä uskontoi-
hin liittyviä asi-
oita eri kult-
tuureissa ja yh-
teiskunnissa. 

T2 ohjata op-
pilasta syven-
tämään tieto-
jaan opiskelta-
vasta uskon-
nosta ja sen 
vaikutuksista 

S1 Oppilas syven-
tää tietojaan 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
sen vaikutuk-
sista sekä har-
jaantuu hankki-
maan lisätietoa 
niistä.  
 

Opiskeltavaa 
uskontoa kos-
kevan tiedon 
hallitseminen 
 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin opiskelta-
van uskonnon 
opetuksista 
sekä esimerkin 
sen tärkeim-
mistä lähteistä.  
 
Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskon-
non synnystä. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä opiskelta-
van uskonnon 
opetuksista.  
 
Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskon-
non synnystä, 
lähteistä, vai-
kutuksista ja 
levinneisyy-
destä.  
 
Oppilas osaa 
hankkia annet-
tujen ohjeiden 
mukaan lisätie-
toa opiskelta-
vasta uskon-
nosta. 

Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskonnon 
perusopetuk-
sista ja tärkeim-
pien lähteiden 
sisällöstä.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla opiskelta-
van uskonnon 
syntyä, levinnei-
syyttä ja vaiku-
tuksia eri puo-
lilla maailmaa.  
 
Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa opiskelta-
vasta uskon-
nosta ja kiinnit-
tää huomiota 
tiedon lähteiden 
luotettavuu-
teen. 

Oppilas osaa 
analysoida 
opiskeltavan 
uskonnon pe-
rusopetuksia 
sekä tärkeim-
pien lähteiden 
sisältöä ja tul-
kintoja. 
 
 Oppilas osaa 
kuvailla opis-
keltavan us-
konnon syntyä, 
kehitystä, le-
vinneisyyttä ja 
vaikutuksia eri 
puolilla maail-
maa.  
 
Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa opiskelta-
vasta uskon-
nosta ja arvi-
oida tiedon 
lähteiden luo-
tettavuutta. 

T3 ohjata op-
pilasta pereh-
tymään us-
kontoihin ja 
katsomuksiin 
eri puolilla 
maailmaa 
sekä uskon-
nottomuu-
teen 

S2 Oppilas ymmär-
tää, mitä ovat 
maailmanuskon-
not, uskonnot-
tomuus ja katso-
mukset ja miten 
ne eroavat toi-
sistaan. Hän 
harjaantuu 
hankkimaan li-
sätietoa niistä. 
 

Maailmanus-
kontojen ja eri-
laisten katso-
musten tunte-
minen 
 

Oppilas osaa 
nimetä kaksi 
uskontoa ja 
tunnistaa ohja-
tusti niiden 
keskeisiä piir-
teitä.  
 
Oppilas tunnis-
taa ohjatusti 
uskonnon ja 
uskonnotto-
muuden eroja. 

Oppilas osaa 
nimetä maail-
manuskontoja 
ja kertoa nii-
den keskeisistä 
piirteistä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
non ja uskon-
nottomuuden 
eroja. 
 
 Oppilas osaa 
hankkia annet-
tujen ohjeiden 
mukaan lisätie-
toa uskon-
noista ja katso-
muksista. 

Oppilas osaa ku-
vailla eri maail-
manuskontojen 
pääpiirteitä ja 
vertailla niitä.  
 
Oppilas osaa 
käyttää käsit-
teitä uskonto, 
uskonnotto-
muus ja katso-
mus mielek-
käissä yhteyk-
sissä.  
 
Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa uskonnoista 
ja katsomuk-
sista. 

Oppilas osaa 
analysoida eri 
maailmanus-
kontojen pää-
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
noissa ja us-
konnottomuu-
dessa vallitse-
vaa moninai-
suutta.  
 
Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa uskon-
noista ja katso-
muksista ja 
kiinnittää huo-
miota tiedon 
lähteiden luo-
tettavuuteen.  

T4 ohjata op-
pilasta tunte-
maan eri us-
kontojen ja 
katsomusten 

S1, S2, S3 Oppilas tunnis-
taa ja ymmärtää 
eri uskontojen 
ja katsomusten 

Uskonnon ja 
kulttuurin lu-
kutaito 
 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä 
uskontoon liit-
tyviä tapoja. 

Oppilas osaa 
kertoa vähin-
tään kolmen 

Oppilas osaa ku-
vailla ja nimetä 
eri uskontojen 
tapoja ja osaa 
antaa esimerkin 

Oppilas osaa 
analysoida eri 
uskontojen ta-
poja ja osaa 
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tapoja ja sym-
boleita sekä 
tunnistamaan 
uskonnollisia 
aiheita medi-
assa, maail-
manpolitii-
kassa, tai-
teessa ja po-
pulaarikult-
tuurissa 

tapoja sekä ke-
hittää valmiuksi-
aan tunnistaa 
uskonnollisia 
symboleita ja ai-
heita mediassa, 
maailmanpolitii-
kassa, taiteessa 
ja populaarikult-
tuurissa.  

uskonnon kes-
keisistä ta-
voista.   
 
Oppilas tunnis-
taa annetusta 
materiaalista 
uskonnollisia 
symboleita ja 
aiheita medi-
assa, taiteessa 
ja populaari-
kulttuurissa. 
 

uskonnotto-
masta tapakult-
tuurista.  
 
Oppilas tunnis-
taa ja osaa an-
taa esimerkin 
uskonnollisista 
symboleista ja 
aiheista medi-
assa, maailman-
politiikassa, tai-
teessa sekä po-
pulaarikulttuu-
rissa. 

antaa esimerk-
kejä uskonnot-
tomasta tapa-
kulttuurista. 
  
Oppilas tunnis-
taa ja osaa an-
taa esimerk-
kejä uskonnol-
lisista symbo-
leista ja ai-
heista medi-
assa, maail-
manpolitii-
kassa, tai-
teessa sekä po-
pulaarikulttuu-
rissa. 

T5 ohjata op-
pilasta havait-
semaan ja ar-
vioimaan eri-
laisia argu-
mentaation 
tapoja sekä 
uskonnon ja 
tieteen kielen 
välisiä eroja 

S1, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan ja 
arvioimaan eri-
laisia argumen-
taation tapoja 
sekä uskonnon 
ja tieteen kielen 
välisiä eroja. 
Hän kehittää 
valmiuksiaan 
kuunnella tois-
ten näkemyksiä 
ja perustella 
omia näkemyk-
siään. 

Uskonnollisen 
ja tieteellisen 
kielen erotta-
minen sekä 
ajattelun ja 
vuorovaikutuk-
sen taidot 
 

Oppilas erottaa 
selkeästi us-
konnollisen ja 
selkeästi tie-
teellisen väit-
teen toisistaan. 

Oppilas tunnis-
taa tieteelli-
selle ja uskon-
nolliselle kie-
lelle ominaisia 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuunnella tois-
ten näkemyk-
siä ja esittää 
omia näkemyk-
siään.  

Oppilas tunnis-
taa erilaisia ar-
gumentaation 
tapoja sekä us-
konnon ja tie-
teen kielen väli-
siä eroja.  
 
Oppilas osaa 
kuunnella tois-
ten näkemyksiä 
ja esittää perus-
teluja omille nä-
kemyksilleen. 
 

Oppilas osaa 
analysoida us-
konnollisten ja 
tieteellisten 
perustelujen 
sekä uskonnon 
ja tieteen kie-
len eroja.  
 
Oppilas osaa 
kuunnella tois-
ten näkemyk-
siä ja perus-
tella johdon-
mukaisesti 
omia näkemyk-
siään. 

T6 ohjata op-
pilasta pereh-
tymään eetti-
sen ajattelun 
keskeisiin kä-
sitteisiin, ih-
misoikeuksiin 
sekä opiskel-
tavan uskon-
non ja muiden 
uskontojen ja 
katsomusten 
eettisiin peri-
aatteisiin 

S3  Oppilas oppii so-
veltamaan eetti-
sen ajattelun 
keskeisiä käsit-
teitä. Hän tietää 
keskeiset ihmis-
oikeudet sekä 
opiskeltavan us-
konnon ja mui-
den uskontojen 
ja katsomusten 
eettisiä periaat-
teita. 

Etiikkaa ja ih-
misoikeuksia 
koskevan tie-
don hallitsemi-
nen 
 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin jostakin ih-
misoikeudesta. 
 
Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin opiskelta-
van uskonnon 
eettisistä peri-
aatteista. 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkkitilan-
teista eettisen 
ulottuvuuden 
ja osaa pohtia 
ohjatusti eetti-
siä kysymyksiä.  
 
Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä ihmisoi-
keuksista ja nii-
den merkityk-
sestä.  
 
Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskon-
non eettisistä 
periaatteista. 

Oppilas osaa 
käyttää etiikan 
keskeisiä käsit-
teitä ja erottaa 
eettiset kysy-
mykset muista 
kysymyksistä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia eettisiä 
kysymyksiä ja 
ihmisoikeuksien 
toteutumista 
käytännössä.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla opiskelta-
van uskonnon 
sekä jonkun 
muun uskonnon 
tai katsomuksen 
eettisiä periaat-
teita.  

Oppilas osaa 
käyttää etiikan 
keskeisiä käsit-
teitä, pohtia 
eettisiä kysy-
myksiä ja arvi-
oida ihmisoi-
keuksien to-
teutumista 
käytännössä.  
 
Oppilas osaa 
analysoida 
opiskeltavan 
uskonnon eet-
tisiä periaat-
teita ja ver-
tailla niitä mui-
den uskonto-
jen ja katso-
musten keskei-
siin eettisiin 
periaatteisiin. 

T7 auttaa op-
pilasta pohti-
maan uskon-
tojen ja katso-
musten maail-
manlaajuista 
merkitystä ih-
misten valin-
tojen perus-
teina ja ohjaa-
jina 

S1, S3 Oppilas kehittää 
valmiuksiaan 
pohtia uskonto-
jen ja katsomus-
ten maailman-
laajuista merki-
tystä ihmisten 
valintojen pe-
rusteina ja oh-
jaajina. 

Uskontojen ja 
katsomusten 
merkityksen 
hahmottami-
nen yksilöiden 
elämässä ja 
globaalisti 
 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkeistä 
uskonnollisia ja 
katsomukselli-
sia näkökohtia, 
jotka vaikutta-
vat ihmisten 
valintoihin. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä uskonto-
jen ja katso-
musten vaiku-
tuksesta ihmis-
ten valintoihin 
ja toimintaan. 

Oppilas osaa ku-
vailla uskonto-
jen ja katsomus-
ten merkitystä 
ihmisten valin-
tojen perusteina 
ja ohjaajina.  

Oppilas osaa 
pohtia uskon-
tojen ja katso-
musten merki-
tystä ihmisten 
valintojen pe-
rusteina ja oh-
jaajina sekä an-
taa tästä esi-
merkkejä eri 
puolilta maail-
maa.  
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T8 rohkaista 
oppilasta poh-
timaan ihmi-
syyteen kuu-
luvia elämän-
kysymyksiä, 
ajankohtaisia 
eettisiä kysy-
myksiä ja 
omien arvojen 
suhdetta nii-
hin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
pohtimaan itse-
näisesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa ihmisyy-
teen kuuluvia 
elämänkysy-
myksiä, ajan-
kohtaisia eetti-
siä kysymyksiä 
ja omien arvo-
jen suhdetta nii-
hin. 
 

Eettisen ajatte-
lun ja omien 
näkemysten il-
maisemisen 
taidot 
 

Oppilas osaa 
kuvailla jotakin 
eettistä kysy-
mystä ja jota-
kin itselleen 
tärkeää arvoa. 

Oppilas tunnis-
taa ja osaa 
pohtia ohja-
tusti ihmisyy-
teen kuuluvia 
elämänkysy-
myksiä ja joita-
kin ajankohtai-
sia eettisiä ky-
symyksiä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla itsel-
leen tärkeitä 
arvoja ja ottaa 
niiden pohjalta 
kantaa eettisiin 
kysymyksiin. 

Oppilas osaa 
pohtia itsenäi-
sesti ja muiden 
kanssa ihmisyy-
teen kuuluvia 
elämänkysymyk-
siä ja joitakin 
ajankohtaisia 
eettisiä kysy-
myksiä.  
 
Oppilas osaa ku-
vailla itselleen 
tärkeitä arvoja 
ja esittää perus-
teltuja näke-
myksiä eettisistä 
kysymyksistä. 

Oppilas osaa 
pohtia moni-
puolisesti ihmi-
syyteen kuulu-
via elämänky-
symyksiä ja 
ajankohtaisia 
eettisiä kysy-
myksiä itsenäi-
sesti ja yh-
dessä muiden 
kanssa. 
 
Oppilas osaa 
analysoida 
omia arvojaan 
sekä tunnistaa 
erilaisten eet-
tisten ratkaisu-
jen taustalla 
vaikuttavia ar-
voja.  
 
Oppilas osaa 
esittää johdon-
mukaisia ja pe-
rusteltuja nä-
kemyksiä eetti-
sistä kysymyk-
sistä. 

T9 innostaa 
oppilasta tut-
kimaan omien 
valintojensa 
eettisiä ulot-
tuvuuksia ja 
niiden vaiku-
tusta hyvin-
vointiin ja 
kannustaa 
kestävään elä-
mäntapaan 

S2, S3 Oppilas harjaan-
tuu analysoi-
maan eettisiä 
valintojaan ja 
niiden vaiku-
tusta hyvinvoin-
tiin sekä kehit-
tää valmiuksi-
aan toteuttaa 
kestävää elä-
mäntapaa. 
 

Eettisten valin-
tojen vaikutus-
ten hahmotta-
minen suh-
teessa hyvin-
vointiin ja 
kestävään tule-
vaisuuteen 

Oppilas tunnis-
taa ohjatusti 
eettisten valin-
tojen ja teko-
jen seurauksia.  

Oppilas osaa 
kuvailla eettis-
ten valintojen 
vaikutusta hy-
vinvointiin ja 
kestävään tule-
vaisuuteen. 

Oppilas osaa 
analysoida eetti-
siä valintoja 
sekä niiden vai-
kutuksia hyvin-
vointiin ja kestä-
vään tulevaisuu-
teen. 

Oppilas osaa 
arvioida eetti-
siä valintoja 
sekä antaa esi-
merkkejä nii-
den välittö-
mistä ja välilli-
sistä vaikutuk-
sista hyvin-
vointiin ja kes-
tävään tulevai-
suuteen.  

T10 rohkaista 
oppilaita koh-
taamaan eri-
laisia ihmisiä 
nyt ja tulevai-
suudessa 
jatko-opin-
noissa, työelä-
mässä ja va-
paa-ajalla 

S1, S2, S3 Oppilas kehittää 
valmiuksiaan ra-
kentavaan vuo-
rovaikutukseen 
erilaisten ihmis-
ten kanssa nyt 
ja tulevaisuu-
dessa jatko-
opinnoissa, työ-
elämässä ja va-
paa-ajalla. 

 Ei vaikuta ar-
vosanan muo-
dostamisessa. 
Oppilasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan ja 
valmiuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

    

 

Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 7-9 

Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Us-

konto toteutetaan saman lain 13 §:n mukaan oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskon-

non opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman us-

konnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt.  

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luon-

teen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvaus-

ten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.   
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EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, 

painottaen nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirk-

kokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protes-

tanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, kes-

keisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kult-

tuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään 

omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusope-

tuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskon-

nollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä nä-

kökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja 

tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkymi-

nen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Sy-

vennetään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen vä-

listä toimintaa ja maailmanrauhaa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdy-

tään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eet-

tisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuk-

sien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen 

yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan 

eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulot-

tuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. 

Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T7, T9-T10 S1-S3 L1-L5 L7 

S1  
Käsitellään keskeiset käsitteet: uskomukset, pyhä, ja vakaumus sekä uskonnon ulottuvuudet. Tarkastelun 
kohteena ovat arjessa eletty uskonto ja maailmassa ilmenevä uskonnollinen moninaisuus. Uskonnon, kult-
tuurin ja yhteiskunnan suhdetta tarkastelemalla syventyy käsitys uskonnoista ja niiden ilmenemismuo-
doista 
 
S2  
Tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri 
puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskon-
nottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomi-
oon uskonnon eri ulottuvuudet. Perehdytään suurten maailmanuskontojen esiintymiseen Suomessa. 
 
S3  
Tarkastelun kohteena ovat eri uskontojen elämänohjeet, uskontojen vaikutus arkielämään, ekumenia sekä 
uskontojen ja katsomusten välinen dialogi. 
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Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T5, T8, T10 S1-S2 L1-L2, L4, L5, L7 

S1  
Keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa painottaen nykytilannetta. Sisältöinä ovat kristinuskon synty, 
leviäminen ja jakautuminen kirkkokunniksi sekä Raamatun syntyhistoria, keskeinen sisältö ja tukintatavat. 
Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kir-
kot. Tarkastellaan Raamattua taiteen, kirjallisuuden ja musiikin ja median taustavaikuttajana. Perehdytään 
eurooppalaiseen kristinuskoon sekä globaaliin kristillisyyteen. Tarkastellaan kristinuskon moninaisuutta. 
 
S2  
Tutustutaan suurten maailmanuskontojen kuten islamin, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden lähteisiin ja 
tulkintoihin. Syvennetään ymmärrystä uskontodialogista ja uskontojen kohtaamisesta. 

 
Siuntion paikallinen sisältö 

Evankelisluterilainen uskonto vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T2, T4-T10 S1, S3 L1-L4, L6-L7 

S1  
Tarkastelun kohteena ovat suomalaisten uskonnollisuus ja katsomuksellisuus, uskontohistorian syventä-
minen, Suomessa vaikuttavat uskonnot sekä uskonnonvapaus Suomessa. 
 
S2  
Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään etiikan 
teorioihin, nuoren elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäris-
töön ja eläimiin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Pohditaan ja opitaan perustelemaan omien valintojen vai-
kutusta omaan ja toisen hyvinvointiin. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta nousevilla ajankohtai-
silla esimerkeillä. 

 

ORTODOKSINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodok-

sisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon 

saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjä sekä 

tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. 

Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana 

ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat us-

kontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin il-

mentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan 

Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.    

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinai-

suskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään 
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kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirk-

koihin ja yhteisöihin. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiir-

teet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa 

toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lä-

hellä oleviin kirkkoihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen 

sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen 

arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen 

dialogin tuntemusta. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään 

kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan pe-

rustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia. Syvennetään tietoa ortodoksi-

sista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, 

ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa 

esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tie-

dostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan 

oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kun-

nioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimus ja ihmisoikeusetiikka.  

Siuntion paikallinen sisältö 

Ortodoksinen uskonto vuosiluokalla 7-9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T10 S1-S3 L1-L7 

S1 
Oppilas tutustuu seurakunnan toimintaan. Mahdolliset kirkkovierailut voidaan toteuttaa useiden aineiden 
yhteisenä elämyksellisenä oppimiskokonaisuutena.  
 
S2  
Koululle voidaan kutsua uskonnollisten yhteisöjen vierailijoita alustamaan eri aiheista tai tehdä vierailu-
käyntejä. Oppilas tutustuu oman koulun uskonnolliseen moninaisuuteen. 

KATOLINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä 

uskon ja kristillisen elämän perusasioista.  Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja us-

konopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, 

paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten 

merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kir-

kollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin. 

 S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsen-

ten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuu-

den vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeeni-
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sen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanus-

kontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen 

suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden us-

kontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikult-

tuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tunte-

mista. Pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä 

seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppi-

laiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioi-

tuksesta.  

ISLAM 

 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset 

opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen 

tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

SI Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään Islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvenne-

tään osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja isla-

milaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen pääsuuntaukset, 

modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. 

Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa, Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne 

ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin 

sekä islamin kulttuurivaikutus taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen 

ja islamilaiseen maailmaan. 

S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja nii-

den vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Pereh-

dytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin. Autetaan oppilaita huomaa-

maan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus poli-

tiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.  

 S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset 

sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain suhdetta lain-

oppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoi-

keuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskon-

todialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä 

sekä sen merkitystä ihmisille.  

JUUTALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 
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S1 Suhde omaan uskontoon: Keskeisinä opittavina asioina ovat juutalaisuuden synty, leviäminen ja jakaan-

tuminen suuntauksiin. Opetuksessa perehdytään merkittävimpiin juutalaisuuden suuntauksiin kuten orto-

doksisuuteen, konservatiivisuuteen ja liberaalisuuntaukseen sekä niiden alasuuntauksiin ja erityisesti moder-

niin ortodoksismiin.  Autetaan oppilaita ymmärtämään suuntausten merkitys ajassa ja paikassa sekä tutki-

taan niiden levinneisyyttä ja keskeisiä opetuksia. Tutkitaan juutalaisuutta Suomessa ja globaalisti, painottaen 

nykytilannetta. Keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen Raamatun synty, rakenne ja tulkinta sekä sen keskeinen 

sisältö ja kulttuurivaikutus. 

S2 Uskontojen maailma: Perehdytään suurten maailmanuskontojen syntyyn ja levinneisyyteen, perusope-

tuksiin ja vaikutukseen kulttuuriin sekä uskonnottomuuteen tietoisena elämänkatsomuksena. Tarkastellaan 

uskontoja tieteellisestä näkökulmasta. Keskeisinä sisältöinä ovat uskon ja tiedon sekä uskonnollisen ja tie-

teellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, medi-

assa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.   

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään etiikan peruskäsitteisiin ja teorioihin. Tutustutaan juutalaisuuden 

ja muiden Lähi-idän uskontojen eettiseen opetukseen. Tutkitaan juutalaisuuden suuntausten eettisiä paino-

tuksia ja Tooran (5 Mooseksen kirjaa) ja juutalaisuuden muiden pyhien kirjojen (Tanach = juutalainen raa-

mattu, Talmud, Mishnei Torah ja Sulchan Aruch) keskinäisiä eroja ja etiikan suhdetta niihin. Tutustutaan Aa-

sian uskontojen ja alkuperäiskansojen eettiseen ajatteluun. Perehdytään Kymmenen käskyn ja muiden 

mitzvojen eli uskonnollisten käskyjen etiikkaan. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuk-

sien julistus ja siitä nouseva ihmisoikeusetiikka sekä uskontodialogi. Syvennytään oppilaiden elämänkysymyk-

siin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin.  

ADVENTISTINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista 

kirkkokunniksi sekä kristinuskon nykyistä levinneisyyttä ja vaikutusta eri puolilla maailmaa. Tutkitaan Raa-

matun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja. Perehdytään kristinuskon, erityisesti adventismin, 

keskeisiin oppeihin ja opetuksiin. Tutustutaan eri kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen toimintaan ja poh-

ditaan uskonnon vaikutusta ihmisten elämään. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen vai-

kutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Käsitellään kristittyjen yhteyttä ja yhteistyötä sekä 

suhdetta muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon, adventismiin ja 

suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusope-

tuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin us-

konnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä 

näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon 

ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näky-

minen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. 

Syvennetään uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa 

ja maailmanrauhaa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa perehdytään kristinuskon sekä muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin 

periaatteisiin. Tarkastellaan holistista ihmiskäsitystä ja sen vaikutusta eettisiin käsityksiin. Pohditaan eettis-

ten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä sekä omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden 
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vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. Pohditaan lähimmäisenrakkautta ja kehitysyhteistyötä osana hy-

vää elämää. Opiskellaan etiikan keskeiset käsitteet ja käsitellään YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista 

julistusta, ihmisoikeusetiikkaa ja ihmisoikeusloukkauksia. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmär-

rystä yhteiskunnallisen sovun, rauhan ja ihmisten keskinäisen kunnioituksen merkityksestä. Sisältöjen valin-

nassa otetaan huomioon ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysy-

mykset. 

BAHÁ’Í-USKONTO  

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään bahá’í-uskon käsityksiin uskontojen vaikutuksesta 

ihmiskunnan sivistysprosessissa ja bahá’í-uskon sijoittumisesta uskontojen historian jatkumoon. Perehdy-

tään kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin, jossa Bahá’u’lláh, Báb ja ‘Abdu’l-Bahá vaikuttivat ja välitti-

vät sanomaansa. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin opetuksia pohtimalla niiden tarjoamaa ratkaisumallia globaa-

listuvan yhteiskunnan aikakaudelle. Tutkitaan autenttisia bahá’í-kirjoituksia ja bahá’í-uskon kannalta keskei-

siä ohjauksen lähteitä kiinnittämällä huomiota eheiden kokonaiskuvien muodostumiseen.  Tarkastellaan 

bahá’í-uskoon kuuluvia yhteiskuntaa ja yksilöä sekä erityisesti täysi-ikäisyyden saavuttavia nuoria koskevia 

lakeja sekä pohditaan bahá’í-yhteisön jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia. Tutustutaan liiton käsitteeseen 

bahá’í-yhteisön eheänä pysymisen perustana sekä periaatteen “ykseys moninaisuudessa” toteutumiseen 

maailmanlaajuisessa bahá’í-yhteisössä. Pohditaan neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatetta oikeu-

denmukaisen vallankäytön välineenä. Tutustutaan bahá’í-hallintojärjestykseen ja sen merkitykseen opetus-

ten käytäntöön soveltamisessa. Tutustutaan maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön toimintaan maailmanrau-

han rakentamisessa ja bahá’í-yhteisön yhteistyöhön muiden tahojen, erityisesti YK:n, kanssa. Tarkastellaan 

bahá’í-uskon levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri 

puolilla maailmaa. Tutustutaan bahá’í-uskon historiaan Suomessa. Jäsennetään omaa suhdetta bahá’í-us-

koon, maailmankansalaisuuteen ja suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan bahá’í-uskon opetuksiin, joiden mukaan hindulaisuutta, 

juutalaisuutta, zarathustralaisuutta, buddhalaisuutta, kristinuskoa ja islamia sekä näiden uskontojen kes-

kushahmojen elämäntyötä voidaan pitää ihmiskunnan sosiaalisen ja eettisen kehityksen virstanpylväinä. 

Tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta yhteiskuntaan ja 

kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan Suomen uskonnolliseen ja katsomukselliseen tilanteeseen 

sekä Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tarkastellaan uskonnottomuutta ja uskontokritiik-

kiä ilmiönä sekä uskontojen näkyvyyttä mediassa ja populaarikulttuurissa. Tarkastellaan uskonnon ja tie-

teen välistä suhdetta ja tutustutaan bahá’í-uskoon kuuluvaan periaatteeseen tieteen ja uskonnon sopusoin-

nusta. Pohditaan bahá’í-uskoon kuuluvaa pyrkimystä sovittaa todellisuuden tulkinnat yhteen järjen ja ha-

vaintojen kanssa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan eettisiä arvoja ja niiden pohjalta johdonmukaisesti tehtyjä mo-

raalisia valintoja. Pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä 

eettisen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Perehdytään bahá’í-uskon eettiseen ajatteluun oikeuksien ja 

velvollisuuksien näkökulmasta, ja tarkastellaan niiden valossa yhteiskunnallista vaikuttamista, ihmisoikeuk-

sia, ympäristöongelmia, globaalia hallintoa ja maailmanrauhaa. Tutustutaan Bahá’u’lláhin esittämiin ratkai-

suihin maailmanrauhan lähtökohdiksi ja maailmassa vallitsevan epävakaisuuden korjaamiseksi. Pohditaan 
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älyllisiä ja eettisiä taitoja, joita tarvitaan bahá’í-uskossa keskeisen uskonnon ja tieteen sopusoinnun tavoit-

telussa. Harjoitellaan vastauksien ja laajemman näkemyksen etsimistä erilaisiin eettisiin ja yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin, ja pohditaan ratkaisumalleja, joissa yhdistyvät kokemustieto ja bahá’í-kirjoitusten tarjoamat 

näkökulmat. Perehdytään bahá’í-uskon käsitykseen maailmankansalaisuudesta ja ihmiskunnan vastuulli-

sena jäsenenä toimimisesta. Pohditaan nuoren ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan rakentavasti 

oman, toisten ja viime kädessä koko ihmiskunnan elämään ja hyvinvointiin. Opetuksessa käsitellään myös 

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa, ihmisoikeusloukkauksia sekä eri us-

kontojen ja katsomusten eettistä opetusta. 

BUDDHALAINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa käsitellään nykytutkimuksiin perustuen buddhalaisuuden syntyä, 

leviämistä ja jakaantumista eri suuntauksiin. Tarkastellaan pyhien tekstien syntyhistoriaa ja keskeistä sisäl-

töä ottaen huomioon eri kielet ja eri perinteet. Syvennetään tietoja buddhalaisesta filosofiasta ja buddha-

laisuuden harjoittamisesta sekä maallikkoelämässä että luostarissa. Tarkastellaan buddhalaisuuden levin-

neisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin ja katsomuksiin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puo-

lilla maailmaa. Pohditaan osallistavaa buddhalaisuutta ja tarkastellaan buddhalaisuutta yhteiskunnan 

muokkaajana sekä rauhan että kriisien aikana. Tutustutaan buddhalaisuuden historiaan Suomessa. Jäsenne-

tään omaa suhdetta buddhalaisuuteen ja suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsitellään suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusope-

tuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin uskon-

nollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin ilmiöinä. Pohditaan uskontojen tuntemista 

osana kulttuurista yleissivistystä sekä tieteen ja uskonnon suhdetta. Tutkitaan, miten uskonnot toimivat 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja millaista vuoropuhelua uskontojen välillä on. Tarkastellaan, miten uskon-

not näkyvät kulttuurin eri alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuu-

rissa. Pohditaan uskonnon ja valtion suhdetta eri puolilla maailmaa sekä uskontojen merkitystä kriisitilan-

teissa ja rauhan aikana. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa syvennetään tietoja buddhalaisesta etiikasta sekä karmaan ja jälleensyntymi-

seen liittyvistä opetuksista. Pohditaan buddhalaisia näkökulmia eettisen elämän esteisiin ja virheisiin sekä 

omaan vastuuseen. Tutkitaan eettisiä periaatteita ja hyvän elämän ohjeita eri uskonnoissa ja tieteen näkö-

kulmasta. Tarkastellaan YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen sisältöä, ihmisoikeusloukkauk-

sia ja ihmisoikeusajattelun merkitystä nykymaailmassa. Käsitellään uskontodialogia ja pohditaan uskontojen 

merkitystä yhteiskunta- ja maailmanrauhan sekä hyvinvoinnin rakentamisessa. Tarkastellaan ympäristöön 

ja eläimiin, suomalaiseen yhteiskuntaan sekä globaaliin vastuuseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä budd-

halaisuuden näkökulmia niihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ihmisyyteen kuuluvat elämänkysy-

mykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. 

HELLUNTAILIIKKEEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 
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S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään tietoja kristinuskon synnystä ja kehityksestä, erityi-

sesti jakautumisesta eri kirkkokuntiin keskiajalla ja reformaation aikaan sekä helluntailiikkeen, karismaatti-

suuden ja uuskarismaattisuuden synnystä 1900-luvulla. Tutustutaan helluntailaiseen lähetystyöhön ja sen 

vaikutuksiin eri aikoina. Tutkitaan helluntailaiskarismaattisuutta globaalina ilmiönä ja sen vaikutuksia eri 

puolilla maailmaa. Tarkastellaan helluntailaisuutta osana kristinuskoa ja protestanttista vapaakristillisyyttä 

sekä tutustutaan ekumeeniseen dialogiin. Tarkastellaan kristinuskon kulttuurivaikutuksia Suomessa ja eri 

puolilla maailmaa. Perehdytään helluntaikirkon opetukseen Pyhästä Hengestä ja armolahjoista. Syvenne-

tään tietoja Raamatun synnystä ja sisällöstä. Käsitellään Raamatun tulkintatapoja ja kristinuskon piirissä 

esiintyviä erilaisia opillisia painotuksia ja pohditaan niitä suhteessa Suomen Helluntaikirkon uskon pääkoh-

tiin. Jäsennetään omaa suhdetta kristinuskoon, helluntailaisuuteen ja suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perus-

opetuksiin ja kulttuurivaikutuksiin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin, uusiin us-

konnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisiä sisältöjä ovat myös us-

konto tutkimuksen kohteena, uskon ja tiedon suhde sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen erot. Tarkastel-

laan uskontokritiikkiä ja tutkitaan uskonnon näkymistä mediassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja politii-

kassa. Tutustutaan uskontojen väliseen dialogiin sekä pohditaan erilaisuuden kunnioittamista ja uskontoa 

osana ihmisen ja yhteisön kulttuuri-identiteettiä. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa oppilasta rohkaistaan eettisen ajattelun taitojen kehittämiseen. Keskeisiä si-

sältöjä ovat etiikan peruskäsitteet sekä kristinuskon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettinen opetus. 

Pohditaan etiikan näkökulmasta erilaisia yksilöön ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja, kuten minäkuvaa, sek-

suaalisuutta, seurustelua, avioliittoa, perhettä, aborttia ja eutanasiaa. Perehdytään helluntaikirkon eettisiin 

kannanottoihin ja käsitykseen kristillisestä elämäntavasta sekä tarkastellaan niitä suhteessa yhteiskunnalli-

siin muutoksiin ja mediassa esillä oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten pakolaisuuteen. Tutkitaan YK:n Ih-

misoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja ihmisoikeusetiikkaa kiinnittäen huomiota erityisesti vähem-

mistöjen oikeuksiin. Käsitellään holokaustia ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. Pohditaan eettistä vastuuta 

paikallisesti ja globaalisti sekä uskonnon ja elämänkatsomuksen merkitystä ihmisenä kasvamisessa sekä yh-

teiskunta- ja maailmanrauhan rakentamisessa. 

KRISHNA-USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitel-

mat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppi-

määräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään veda-kulttuuriin, vaisnavismiin ja Kansainväliseen 

Krishna-tietoisuus -yhteisö ISKCONiin ja sen perustajaan Prabhupadaan. Tutkitaan Krishna-tietoisuuden 

opetuksia olemassaolon kolmesta periaatteesta (vastu-traya) sekä antaumuksellisen palvelemisen menetel-

mistä. Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat uskonnon opetukset Jumalan käsittämättömästä luoteesta (acin-

tya-bheda-abheda-tattva), kolmesta luonnonlaadusta sekä vedalaisesta maailmankaikkeudesta ja tiedosta. 

Tutustutaan joogamenetelmiin sekä pyhään kirjaan Srimad Bhagavatamiin. Tarkastellaan Krishna-tietoisuu-

den levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maa-

ilmaa. Jäsennetään omaa suhdetta hindulaisuuteen, Krishna-tietoisuuteen ja suomalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusope-

tuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin sekä uskon-
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nottomuuteen ja uskontokritiikkiin ilmiönä. Tarkastellaan uskontojen tuntemista osana kulttuurista yleissi-

vistystä sekä uskonnon ja tieteen välistä suhdetta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontojen vai-

kutukset yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä näkyvyys mediassa ja populaarikulttuurissa. 

S3 Hyvä elämä: Tutustutaan Krishna-tietoisuuden opetuksiin ikuisesta uskonnosta ja jumalakeskeisestä 

kulttuurista sekä eri sukupuolten ja muiden ryhmien asemasta yhteiskunnassa. Tutkitaan uskonnon opetuk-

sia olemassaolon neljänlaisista ongelmista (syntymä, kuolema, vanhuus, sairaus) sekä Bhagavad-gitan rau-

han kaavasta osana maailmanrauhan saavuttamista. Tarkastellaan Krishna-tietoisuuteen kuuluvaa ajatusta 

Jumalan laista tieteen perustana. Perehdytään Krishna-tietoisuuden opetukseen elävästä olennosta Juma-

lan palvelijana ja oppiin lopullisesta hyvästä (ashraya). Opetuksessa käsitellään YK:n Ihmisoikeuksien yleis-

maailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa, eri uskontojen ja katsomusten eettistä opetusta, uskontodialo-

gia sekä uskontojen merkitystä maailmanrauhan rakentamisessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 

ihmisyyteen kuuluvat elämänkysymykset ja erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 
Oppiaineen tehtävä  
 
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-

katsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuot-

tavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuk-

sia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön 

vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti 

omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on keskeistä 

sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-

sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demo-

kraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkat-

somustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen li-

säksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomus-

tiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena 

sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen 

taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä 

osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  

Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden kykyä 

oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja elämänkatsomuk-

sen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän tietoperustan laajentaminen sekä 

oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän 

mallien löytämisessä. 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen osaaminen 
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T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään 
ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin 
ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanpe-
rintöohjelmaan 

S1 L2, L7 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia 
ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuoro-
vaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomus-
ten arvioinnissa  

S1 L1, L2, L5 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun 
ja uskontokritiikin perusteita  

S1, S3 L1, L3 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoi-
keutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansalli-
sia ja kansainvälisiä keinoja  

S1, S3 L2, L3, L6, L7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuk-
sellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä 
ja yhteisöllisiä perusteita  

S1, S2, S3 L1, L2, L4 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja 
kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ym-
märtämiseen  

S1, S2, S3 L2, L3, L7 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia 
elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä 
ajatteluaan 

S2, S3 L5, L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vai-
kutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaa-
listi  

S1, S2, S3 L5, L6, L7 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuk-
sien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen 
perusta 

S2, S3 L1, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämänkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T7, T9 S1 L1-L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämäkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T6-T10 S2 L1-L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Elämäkatsomustiedon oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T4-T10 S3 L1-L7 

 
Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistävään 

tietoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsintään. Olen-

naista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa tiedosta 

ja omakohtaisesta pohdinnasta katsomuksellista arvostelukykyä. 



611 
 

 

S1 Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppi-

laan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojele-

maan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa 

ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin huma-

nismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen kään-

teisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa. 

 

S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtö-

kohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen 

arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eet-

tistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa medi-

assa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastel-

laan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

 
S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen 

yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaus-

tiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mysti-

seen ja luontokeskeiseen.  Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin 

sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia 

vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin oppimis- ja 

keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Erityisesti kunkin uuden ryhmän 

aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön rakentumista. Työskentelyssä tuetaan op-

pimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Oppilaat elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset 

digitaaliset sovellukset muokkaavat. Siksi elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olennaista, että 

välitön henkilökohtainen yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja digitaalisen vuo-

rovaikutuksen pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7-9  

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, ke-

hitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa 

katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen 

sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymi-

seen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen ote-

taan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7–9 

 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon 

sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskelupro-
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sessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen rajaa-

mista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun 

saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 

oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mu-

kaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 

kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoitteet ja 

niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon tavoitteiden ja kri-

teerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn 

arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 

hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elä-

mänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään oppilaiden kykyä etsiä 

hyvää elämää ja korostetaan oppilaiden kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. 

Elämänkatsomustiedossa tuetaan oppilaan itsenäisen ajattelun ja argumentaation kehitystä ja avointa poh-

diskelemista. Kehitys on koko yläkoulun kestävä jatkumo, mikä otetaan huomioon päättöarviointia annetta-

essa. 

 

Opetuksen ta-
voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

T1 ohjata op-
pilasta tunnis-
tamaan, ym-
märtämään ja 
käyttämään 
katsomukselli-
sia käsitteitä 

S1  Oppilas oppii 
tunnistamaan, 
ymmärtämään 
ja käyttämään 
katsomukselli-
sia käsitteitä. 

Käsitteiden hal-
linta ja sovelta-
minen 

Oppilas tun-
nistaa joitakin 
katsomukselli-
sia käsitteitä 
(kuten elä-
mänkatsomus, 
uskonto, us-
konnotto-
muus).  

Oppilas osaa 
kuvata maail-
mankatso-
muksen, maa-
ilmankuvan ja 
elämänkatso-
muksen käsit-
teet. 

 
  

Oppilas ym-
märtää maail-
mankatso-
muksen, maa-
ilmankuvan ja 
elämänkatso-
muksen käsit-
teet, tunnistaa 
niiden välisiä 
suhteita ja 
osaa käyttää 
niitä. 

Oppilas tunnis-
taa, ymmärtää 
ja osaa sovel-
taa katsomuk-
sellisia käsit-
teitä omassa 
katsomukselli-
sessa ajattelus-
saan ja tuotok-
sissaan.  

T2 rakentaa 
oppilaan kult-
tuurista yleis-
sivistystä oh-
jaamalla oppi-
lasta tutustu-
maan erilaisiin 
kulttuureihin 
ja katsomuk-
siin ja pereh-
tymään Unes-
con maail-
manperintö-
ohjelmaan 

S1 Oppilas raken-
taa yleissivis-
tystä erilai-
sista kulttuu-
reista ja katso-
muksista ja 
Unescon maa-
ilmanperintö-
ohjelmasta. 

  

Kulttuurien ja 
katsomusten tun-
teminen 

Oppilas osaa 
nimetä vähin-
tään yhden 
kulttuurin pe-
rustekijän (ku-
ten pukeutu-
minen, kieli, 
ruoka, juhlat, 
elinkeino, toi-
meentulo, tek-
nologia) ja yh-
den Unescon 
maailmanpe-
rintökohteen. 

Oppilas osaa 
kuvata kahta 
eri kulttuuria 
tai katsomusta 
sekä tunnistaa 
näiden yhtäläi-
syyksiä ja 
eroja.  
 
Oppilas osaa 
kertoa joistain 
Unescon maa-
ilmanperintö-
ohjelman piir-
teistä ja ni-
metä joitain 
maailmanpe-
rintökohteita. 

Oppilas osaa 
hankkia tietoa 
erilaisista kult-
tuureista ja 
katsomuk-
sista.  
 
Oppilas osaa 
kertoa Unes-
con maail-
manperintö-
ohjelman läh-
tökohdista ja 
nimetä joitain 
maailmanpe-
rintökohteita. 

  

Oppilas ym-
märtää kult-
tuurista ja kat-
somuksellista 
moninaisuutta 
sekä osaa suh-
teuttaa omaa 
kulttuurista ja 
katsomuksel-
lista ase-
maansa maail-
man kulttuu-
reissa ja perin-
nössä.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla Unes-
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con maailman-
perintöohjel-
man lähtökoh-
tia ja nimetä 
useimmat koti-
maiset ja joi-
tain ulkomaisia 
maailmanpe-
rintökohteita. 

T3 ohjata op-
pilasta tunte-
maan erilaisia 
uskonnotto-
mia ja uskon-
nollisia katso-
muksia, niiden 
keskinäistä 
vuorovaiku-
tusta sekä tie-
don ja tutki-
muksen roolia 
katsomusten 
arvioinnissa 

S1 Oppilas oppii 
tuntemaan eri-
laisia katso-
muksia, niiden 
keskinäistä 
vuorovaiku-
tusta sekä tie-
don ja tutki-
muksen roolia 
katsomusten 
arvioinnissa. 

Erilaisten katso-
musten tuntemi-
nen ja vertailu 

 

Oppilas osaa 
nimetä vähin-
tään kaksi eri-
laista katso-
musta (kuten 
kristinusko, 
marxismi ja ve-
ganismi).  

Oppilas osaa 
nimetä seemi-
läisen mono-
teismin ja 
sekulaarin hu-
manismin kes-
keisiä piirteitä.  
 
Oppilas tietää, 
että katsomuk-
sellisia kysy-
myksiä voi lä-
hestyä 
tieteellisesti. 

Oppilas osaa 
nimetä kes-
keisten maail-
mankatsomus-
ten ja kulttuu-
rien tärkeim-
piä piirteitä ja 
kehityskul-
kuja, erityi-
sesti seemiläi-
sen monoteis-
min ja seku-
laarin huma-
nismin histori-
allisia, kulttuu-
risia ja yhteis-
kunnallisia vai-
heita.  
 
Oppilas osaa 
kertoa, miten 
katsomuksia 
voi tarkastella 
tutkivasti ja 
tieteellisesti. 

Oppilas ym-
märtää kes-
keisten maail-
mankatsomus-
ten ja kulttuu-
rien tärkeim-
piä piirteitä ja 
kehityskul-
kuja, erityi-
sesti seemiläi-
sen monoteis-
min ja seku-
laarin huma-
nismin histori-
allisia, kulttuu-
risia ja yhteis-
kunnallisia vai-
heita.  
 
Oppilas osaa 
selittää, miten 
katsomuksia 
voi tarkastella 
tutkivasti ja 
tieteellisesti. 

T4 ohjata op-
pilasta tutki-
maan uskon-
nollisen ajat-
telun ja uskon-
tokritiikin pe-
rusteita 

S1, S3 Oppilas oppii 
tutkimaan ja 
pohtimaan us-
konnollisen 
ajattelun ja us-
kontokritiikin 
perusteita. 

Uskonnollisen 
ajattelun ja us-
kontokritiikin 
tunteminen 

Oppilas osaa 
ohjatusti hank-
kia informaa-
tiota uskon-
noista ja us-
kontokritii-
kistä. 

Oppilas tunnis-
taa, mitä us-
konnollinen 
ajattelu on, ja 
tietää, mitä us-
kontokritiikki 
tarkoittaa, 
sekä osaa osit-
tain itsenäi-
sesti hakea in-
formaatiota 
asiasta.   

Oppilas osaa 
selittää uskon-
nollisen ajat-
telun luon-
netta ja antaa 
esimerkkejä 
uskontokritii-
kin pääpiir-
teistä sekä ha-
kea informaa-
tiota asiasta. 

Oppilas osaa 
eritellä uskon-
nollisen ajat-
telun luon-
netta, ymmär-
tää uskonto-
kritiikin pää-
piirteitä sekä 
osaa itsenäi-
sesti hakea 
tietoa asiasta. 

T5 ohjata op-
pilasta tunte-
maan katso-
musvapaus ih-
misoikeutena 
sekä katso-
musvapauden 
turvaamisen 
kansallisia ja 
kansainvälisiä 
keinoja 

S1, S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
katsomusva-
pauden ihmis-
oikeutena sekä 
perehtyy kat-
somusvapau-
den turvaami-
sen kansallisiin 
ja kansainväli-
siin keinoihin  

Katsomusvapau-
den merkityksen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin  
katsomusva-
paudesta.  

Oppilas tunnis-
taa katsomus-
vapauden ih-
misoikeutena.  
 
Oppilas osaa 
nimetä vähin-
tään yhden 
keinon, jolla 
katsomusva-
pautta turva-
taan.  

Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä kat-
somusvapau-
desta ihmisoi-
keutena, jois-
takin katso-
musvapauden 
turvaamisen 
keinoista sekä 
niiden puut-
teista erilai-
sissa tilan-
teissa. 

Oppilas selit-
tää katsomus-
vapauden ih-
misoikeutena 
ja joitakin kat-
somusvapau-
den turvaami-
sen keinoista 
sekä osaa eri-
tellä niiden 
puutteita eri-
laisissa tilan-
teissa. 

T6 ohjata op-
pilasta hah-
mottamaan 
erilaisia katso-
muksellisia 
ratkaisuja sekä 
niiden taus-
talla olevia yk-

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
hahmotta-
maan erilaisia 
katsomukselli-
sia ratkaisuja 
sekä niiden 
taustalla olevia 
yksilöllisiä ja 

Katsomuksellis-
ten valintojen pe-
rusteiden tarkas-
telu 

Oppilas osaa 
kuvata jonkin 
katsomukselli-
sen ratkaisun 
ja ohjatusti ni-
metä jonkin sii-
hen liittyvän 
perusteen  

Oppilas osaa 
kuvata jonkin 
katsomukselli-
sen ratkaisun 
ja osaa nimetä 
jonkin siihen 
liittyvän yksi-

Oppilas osaa 
kuvata erilais-
ten ihmisten 
katsomuksel-
listen valinto-
jen taustalla 
olevia yksilöl-

Oppilas osaa 
eritellä ja arvi-
oida erilaisten 
ihmisten kat-
somuksellis-
ten valintojen 
taustalla ole-
via yksilöllisiä 
ja yhteisöllisiä 
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silöllisiä ja yh-
teisöllisiä pe-
rusteita  

yhteisöllisiä 
perusteita 

(kuten se, ettei 
ihminen käytä 
lentokonetta 
eettisistä 
syistä). 

löllisen ja yh-
teisöllisen pe-
rusteen.  

lisiä ja yhtei-
söllisiä perus-
teita.  

perusteita ja 
osaa verrata 
omia katso-
muksellisia 
ratkaisujaan 
niihin. 

T7 kannustaa 
oppilasta maa-
ilman moni-
naisuuden ja 
kaikkien yh-
denvertaisen 
kohtelun hy-
väksymiseen 
ja ymmärtämi-
seen 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
hyväksymään 
ja ymmärtä-
mään maail-
man moninai-
suuden ja kaik-
kien yhdenver-
taisen kohte-
lun. 

Monikulttuuri-
suuden ja yh-
denvertaisuuden 
hahmottaminen 

 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin maailman 
moninaisuu-
desta sekä 
kaikkien ihmis-
ten yhdenver-
taisesta kohte-
lusta. 

Oppilas osaa 
kuvata maail-
man monimuo-
toisuutta ja an-
taa esimerk-
kejä ihmisten 
yhdenvertai-
sesta kohte-
lusta. 

Oppilas ym-
märtää maail-
man moni-
muotoisuuden 
ja kaikkien yh-
denvertaisen 
kohtelun mer-
kityksen. 

Oppilas ym-
märtää ja osaa 
perustella 
maailman mo-
nimuotoisuu-
den ja kaikkien 
yhdenvertai-
sen kohtelun 
merkityksen.  

T8 ohjata op-
pilasta huo-
maamaan eet-
tisiä ulottu-
vuuksia elä-
mästään ja 
ympäristös-
tään sekä ke-
hittämään 
eettistä ajatte-
luaan  

S2, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
eettisiä ulottu-
vuuksia elä-
mästään ja ym-
päristöstään 
sekä kehittää 
eettistä ajatte-
luaan.  

Eettisen ajattelun 
taidot 

Oppilas tunnis-
taa joistain te-
oista eettisen 
ulottuvuuden, 
kuten onko 
teko oikein, 
väärin vai ei 
kumpaakaan. 

Oppilas osaa 
tunnistaa eetti-
siä käsitteitä 
(kuten arvo, 
velvollisuus, oi-
keus, vapaus, 
vastuu, tasa-
arvo ja rei-
luus).  
 
Oppilas osaa 
perustella eet-
tisiä näkemyk-
siään. 

Oppilas osaa 
käyttää eet-
tistä käsitteis-
töä sekä tul-
kita ja sovel-
taa sitä.  
 
Oppilas osaa 
perustella 
eettisiä näke-
myksiään joh-
donmukai-
sesti.  

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisesti eet-
tisiä käsitteitä 
sekä tulkita ja 
soveltaa niitä 
perustellusti 
omassa ajatte-
lussaan.  

T9 innostaa 
oppilasta poh-
timaan omien 
valintojensa 
vaikutusta 
kestävään tu-
levaisuuteen 
paikallisesti ja 
globaalisti  

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
pohtimaan ja 
ymmärtämään 
omien valinto-
jen vaikutusta 
kestävään tule-
vaisuuteen pai-
kallisesti ja glo-
baalisti. 

Kestävän elä-
mäntavan peri-
aatteiden tunte-
minen 

 

Oppilas tunnis-
taa jonkin kes-
tävän tulevai-
suuden edelly-
tyksen.  
 
Oppilas osaa 
kertoa, että 
omat teot voi-
vat vaikuttaa 
tulevaisuu-
teen.  

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä kestävän 
tulevaisuuden 
edellytyksistä.  
 
Oppilas ym-
märtää, että 
omat teot voi-
vat vaikuttaa 
tulevaisuuteen 
paikallisesti ja 
globaalisti (ku-
ten kierrätyk-
sen, kulutusva-
lintojen sekä 
harrastunei-
suuden 
kautta). 

Oppilas osaa 
nimetä keskei-
siä luonnon ja 
yhteiskunnan 
kestävään tu-
levaisuuteen 
liittyviä edelly-
tyksiä ja tar-
kastella kestä-
vän elämänta-
van merkitystä 
tulevaisuu-
delle.  
 
Oppilas tuntee 
keinoja vaikut-
taa paikalli-
sesti ja glo-
baalisti. 

Oppilas osaa 
eritellä keskei-
siä luonnon ja 
yhteiskunnan 
kestävään tule-
vaisuuteen liit-
tyviä edellytyk-
siä sekä ku-
vailla ja arvi-
oida keinoja 
vaikuttaa tule-
vaisuuden on-
gelmiin paikal-
lisesti ja glo-
baalisti.  

T10 ohjata op-
pilas tunte-
maan ihmisar-
von, ihmisoi-
keuksien ja ih-
misten yhden-
vertaisuuden 
merkitys ja 
eettinen pe-
rusta 

S2, S3 Oppilas oppii 
tuntemaan ih-
misarvon, ih-
misoikeuksien 
ja ihmisten yh-
denvertaisuu-
den merkityk-
sen ja perus-
tan. 

Ihmisoikeusetii-
kan tuntemus 

Oppilas osaa 
kuvailla ihmis-
arvoon tai ih-
misoikeuksiin 
liittyviä seik-
koja.  

Oppilas osaa 
nimetä joita-
kin ihmisoi-
keuksiin ja yh-
denvertaisuu-
teen liittyviä 
käsitteitä ja 
kertoa ihmis-
oikeuksien 
merkityksestä. 

Oppilas osaa 
selittää tär-
keimmät ih-
misoikeuksiin 
ja yhdenvertai-
suuteen liitty-
vät käsitteet ja 
antaa esimerk-
kejä ihmisoi-
keuksien to-
teutumisesta 
historiassa.  

Oppilas osaa 
selittää tär-
keimmät ih-
misoikeuksiin 
ja yhdenvertai-
suuteen liitty-
vät käsitteet ja 
antaa esimerk-
kejä ihmisoi-
keuksien to-
teutumisesta 
historiassa 
sekä perustella 
ihmisoikeuk-
sien merki-
tystä. 

15.4.12 HISTORIA  
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Oppiaineen tehtävä  
 
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä 

kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla 

oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä 

pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana 

sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppi-

laiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteis-

kunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn ja 

historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtökoh-

taan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan 

todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja ana-

lysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja 

merkityksestä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittämään 

historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita tunnista-

maan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.  

Vuosiluokilla 7-9 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luon-

teesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yksi-

löihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.  

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identi-
teettiä rakentavana oppiaineena 

S1–S6 L1-L7 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä   

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikä-
tasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta 

S1–S6 L1-L5 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan 
tulkita eri tavoin 

S1–S6 L1, L2, L4 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen   

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen 
liittyviä käsitteitä  

S1–S6 L1, L2, L3 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksen-
tekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa 

S1–S6 L1-L4, L6, L7 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtu-
mille ja ilmiöille 

S1–S6 L1, L2, L4 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatku-
vuutta  

S1–S6 L1, L2, L4 

Historiallisen tiedon käyttäminen   

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1–S6 L1, L2, L4 

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä S1–S6 L1-L4, L7 
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T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan 
tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tul-
kintojen luotettavuutta  

S1–S6 L1, L2, L4, L5 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertaile-
maan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta 

S1–S6 L1, L2, L4, L5 
 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historia-
tietämyksensä avulla  

S1–S6 L1-L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Historian oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1-S4 L1-L7 

S1 
Suomen1800- luvusta ja 1900-luvun alusta nostetaan esille Suomen teollistuminen, yhteiskunnallinen kehi-
tys ja sortokaudet.  
 
S2  
Käsitellään Ranska suurta vallankumousta ja sen seurauksena syntyneitä aatteita sekä vaikutusta ihmisoi-
keuksiin. Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä käsitellään Suomen liittämistä Venäjään ja autono-
mian syntyä. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä suomalaisen nationalismin alkuvaiheita. 
 
S3 
Käydään läpi Venäjän ja Suomen suhteen kehittymistä ja ensimmäisen maailmansodan merkitystä Suomen 
itsenäistymiselle sekä syvennytään Suomen sisällissodan syihin ja tapahtumiin. Suomen historiaa voidaan 
taustoittaa käsittelemällä Venäjän historiaa. 
 
S4 
Edetään ensimmäiseen maailmansotaan ja sen seurauksiin. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä Venäjän his-
toriaa. Ensimmäisen maailmansodan yhteydessä käsitellään Venäjän vallankumouksia ja sen jälkeen Suo-
men itsenäistyminen ja sisällissota.  

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Historian oppiaine vuosiluokalla 8 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S4-S6 L1-L7 

S4 
Käsitellään 1920- ja 1930-lukujen demokratian kriisi.  
 
Käsitellään Yhdysvaltojen suurta lamaa.  
 
Käsitellään Suomen kehitystä 1920- ja 1930-luvulla.  
 
Osana toisen maailmansodan historiaa käsitellään Suomen asemaa toisessa maailmansodassa.  
 
Kylmän sodan historiassa käsitellään Suomen asemaan kylmässä sodassa.  
 
Opetuksessa hyödynnetään lähiympäristön esimerkkejä esimerkiksi Siuntio ja Porkkalan vuokra-aika. 
 
S5 
Hyvinvointiyhteiskunnan synty käsitellään ensisijaisesti toisen maailmansodan jälkeisen historian kautta. 
Teknologian kehitys käsitellään osana tätä aihetta.  
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S6 
Sisältöä voidaan käsitellä joko seuraamalla yhden Euroopan ulkopuolisen alueen kehitystä pitkällä linjalla tai 
vaihtoehtoisesti valita yksi nykymaailman kriisi ja selvittää sen historiallisia juuria. Sisältöä voidaan toteuttaa 
myös muihin oppiaineisiin integroituna.  
 
Perehdytään siirtomaavaltaan ja sen vaikutuksiin 1800-luvulta alkaen.  

 

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään 

huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan 

käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ih-

misen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. 

 

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja 

seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan. 

 

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin ra-

kentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen. 

 

S4 Suurten sotien aika: Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti 

tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten 

holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.  

 

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. 

Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja 

palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen. 

 

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien 
maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 
 

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt yhteiskunta-

opin keskeisiin käsitteisiin. 

Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten 

ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien oppimisympäristöjen käyttöä his-

toriallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja eriävien 

tulkintojen arvioimiseen. 

Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä, eloku-
vista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä arviointikykyään niiden 
avulla. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 7-9  
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Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnointiin, kommunikointiin, tekstin ja puheen tuotta-

miseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyttöön. Tarvittaessa erilaisten tekstien ymmärtä-

miseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä käytettyjä käsitteitä. 

Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) ovat sellaisia, joiden 

ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä konkreettisesta ajattelusta käsitteel-

liseen ajatteluun.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7–9  

 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä argu-

mentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työs-

kentelyn ja osaamisen osoittamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota 

tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut historian op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt historian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on historian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin ky-

seisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 

tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy historian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet  

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa 
oppilaan kiin-
nostusta his-
toriasta tie-
donalana ja 
identiteettiä 
rakentavana 
oppiaineena 

S1–S6 
 

Oppilas kiin-
nostuu histori-
asta tie-
donalana ja 
sen merkityk-
sestä identi-
teetille. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

   

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 aktivoida 
oppilasta 
hankkimaan 
historiallista 
tietoa sekä ar-
vioimaan tie-
donlähteiden 
luotettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii 
hankkimaan 
historiallista 
tietoa ja arvi-
oimaan tie-
donlähteiden 
luotettavuutta 

Historiatie-
don hankki-
minen ja läh-
teiden tulkin-
nallisuuden 
ymmärtämi-
nen 

Oppilas löytää 
ohjatusti histo-
rian tapahtu-
maan tai ilmi-
öön liittyvää 
informaatiota 

Oppilas hankkii 
historian ta-
pahtumaan tai 
ilmiöön liitty-
vää tietoa eri-
laisista läh-
teistä sekä tun-

Oppilas hank-
kii historian 
tapahtumaan 
tai ilmiöön liit-
tyvää tietoa 
erilaisista läh-
teistä sekä 
erottelee 

Oppilas käyt-
tää erilaisia 
lähteitäja erot-
taa tutkitta-
vaan ilmiöön 
liittyvät lähteet 
muista läh-
teistä.  
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T3 auttaa op-
pilasta ym-
märtämään, 
että historial-
lista tietoa 
voidaan tul-
kita eri tavoin 

S1–S6 sekä ymmär-
tämään, että 
historiallista 
tietoa voi tul-
kita eri tavoin. 

hänelle anne-
tusta läh-
teestä. 
 
Oppilas tunnis-
taa opettajan 
ohjaamana, 
että samasta il-
miöstä tai läh-
teestä esiintyy 
erilaisia tulkin-
toja. 

nistaa lähtei-
den luotetta-
vuudessa ja 
esitetyissä tul-
kinnoissa 
eroja. 

vähemmän ja 
enemmän luo-
tettavia läh-
teitä ja tulkin-
toja toisistaan. 

 
Oppilas selit-
tää, miten sa-
moista läh-
teistä voi 
tehdä erilaisia 
tulkintoja, ja 
arvioi tulkinto-
jen mahdollisia 
puutteita. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa 
oppilaan kykyä 
ymmärtää his-
toriallista aikaa 
ja siihen liitty-
viä käsitteitä 

S1–S6 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
historiallista 
aikaa ja siihen 
liittyviä käsit-
teitä.  

Kronologian 
ymmärtämi-
nen 

Oppilas tunnis-
taa historian 
keskeisiä sisäl-
löllisiä käsit-
teitä ja pystyy 
opettajan oh-
jaamana suh-
teuttamaan ne 
ajallisesti toi-
siinsa.  

Oppilas muis-
taa menneisyy-
teen liittyviä 
keskeisiä sisäl-
löllisiä käsit-
teitä ja antaa 
joitain esi-
merkkejä tar-
kasteltavana 
olevalle histori-
alliselle ajan-
jaksolle omi-
naisista piir-
teistä.  

Oppilas käyt-
tää menneisyy-
teen liittyviä 
keskeisiä sisäl-
löllisiä käsit-
teitä ja kuvaa 
tarkastelta-
vana olevalle 
historialliselle 
ajanjaksolle 
ominaisia piir-
teitä.  

Oppilas jäsen-
tää historiallis-
ten tapahtu-
mien, ilmiöi-
den ja ajanjak-
sojen aikajär-
jestyksen ja 
ajallisia yhteyk-
siä.  
 
Oppilas käyt-
tää aikaan liit-
tyviä käsitteitä 
ja erittelee his-
torian keskei-
siin ajanjaksoi-
hin liittyviä ta-
pahtumia, hen-
kilöitä ja ilmi-
öitä.  

T5 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ihmisen 
toimintaan ja 
päätöksente-
koon vaikutta-
neita tekijöitä 
erilaisissa his-
toriallisissa ti-
lanteissa 

S1–S6 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
ihmisen toi-
mintaa ja pää-
töksentekoon 
vaikuttaneita 
tekijöitä erilai-
sissa historial-
lisissa tilan-
teissa. 

Historiallinen 
empatia 

Oppilas tunnis-
taa, että ihmi-
sillä on ollut 
erilaisia motii-
veja toiminnal-
leen. 

Oppilas tunnis-
taa, miten ih-
misten sosiaa-
linen ja yhteis-
kunnallinen 
asema vaikut-
tavat heidän 
tekojensa mo-
tiiveihin.  

Oppilas tulkit-
see ihmisten 
toiminnan tar-
koitusperiä ja 
erittelee, mi-
ten ihmisten 
sosiaalinen ja 
yhteiskunnalli-
nen asema tai 
historiallinen 
konteksti vai-
kuttavat hänen 
toimintaansa. 

Oppilas aset-
tautuu men-
neen ajan ih-
misen ase-
maan, arvioi  
hänen toimin-
tansa motiiveja 
sekä tarkaste-
lee sitä, miten 
hänen sosiaali-
nen tai yhteis-
kunnallinen 
asemansa tai 
historiallinen 
konteksti vai-
kuttavat hänen 
toimintaansa.  

T6 auttaa op-
pilasta arvioi-
maan erilaisia 
syitä historial-
lisille tapahtu-
mille ja ilmi-
öille 

S1–S6 Oppilas oppii 
arvioimaan eri-
laisia syitä his-
toriallisille ta-
pahtumille ja 
ilmiöille sekä 
analysoimaan 
historiallista 
muutosta ja 
jatkuvuutta. 

Syy-seuraus-
suhteiden 
ymmärtämi-
nen histori-
assa sekä 
muutoksen 
ja jatkuvuu-
den ymmär-
täminen 

 

Oppilas tunnis-
taa menneisyy-
destä asioita, 
jotka ovat 
muuttuneet tai 
pysyneet 
muuttumatto-
mina.  
 
Oppilas ni-
meää muutok-
selle tai muut-
tumattomuu-
delle jonkin yk-
sittäisen syyn. 

Oppilas tunnis-
taa, että histo-
riassa selittä-
minen perus-
tuu toimijoi-
den tarkoitus-
perien analy-
sointiin.  
 
Oppilas tunnis-
taa syitä ja 
seurauksia his-
toriallisille ta-
pahtumille ja 
ilmiöille. 
 
Oppilas selittää 
yksilöllisesti 

Oppilas ym-
märtää, että 
historiassa se-
littäminen pe-
rustuu toimi-
joiden tarkoi-
tusperien ana-
lysointiin.  
 
Oppilas ym-
märtää, että 
historiallisilla 
tapahtumilla 
ja ilmiöillä on 
erilaisia syitä 
ja seurauksia, 
ja antaa niistä 
esimerkkejä.  

Oppilas erotte-
lee historialli-
sia tapahtumia 
tai ilmiöitä se-
littävät keskei-
set tekijät vä-
hemmän tär-
keistä ja analy-
soi historiallis-
ten tapahtu-
mien syitä ja 
seurauksia (ku-
ten välittömien 
ja pitkäkestois-
ten syiden 
merkitystä).  
 

T7 ohjata op-
pilasta analy-
soimaan histo-
riallista muu-
tosta ja jatku-
vuutta 

S1–S6 
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ohjeistettuna, 
miksi joillain 
elämänalueilla 
toimittiin en-
nen toisin kuin 
nykyään. 

 
Oppilas eritte-
lee, miksi joil-
lain elämän-
alueilla toimit-
tiin ennen toi-
sin tai samoin 
kuin nykyään. 

Oppilas arvioi, 
miksi joillain 
elämänalueilla 
toimittiin en-
nen samoin tai 
toisin kuin ny-
kyään ja miten 
tapahtuman 
tai ilmiön seu-
raukset vaikut-
tivat eri lailla 
eri asemassa 
oleviin ihmisiin 
ja ihmisryh-
miin. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8 kannustaa 
oppilasta tul-
kintojen teke-
miseen 

S1–S6 Oppilas roh-
kaistuu tulkin-
tojen tekemi-
seen. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

   

T9 ohjata op-
pilasta selittä-
mään ihmisen 
toiminnan tar-
koitusperiä 

S1–S6 Oppilas oppii 
selittämään 
ihmisen toi-
minnan tar-
koitusperiä. 

Ihmisen toi-
minnan selit-
täminen 

Oppilas osoit-
taa ohjatusti, 
miten ihmisen 
toiminnan mo-
tiivi näkyy jos-
sain historian 
tapahtumassa 
tai ilmiössä.  

Oppilas kuvai-
lee, miten ih-
misten taustat 
vaikuttavat 
heidän toimin-
tansa motiivei-
hin. 

Oppilas esittää 
päätelmän, mi-
ten ihmisten 
taustat vaikut-
tavat heidän 
toimintansa 
motiiveihin. 

Oppilas selittää 
ihmisen toi-
minnan motii-
veja sekä sitä, 
miten ihmisten 
taustat ja his-
toriallinen kon-
teksti vaikutta-
vat niihin. 

T10 ohjata op-
pilasta selittä-
mään, miksi 
historiallista 
tietoa voidaan 
tulkita ja käyt-
tää eri tavoin 
eri tilanteissa 
ja arvioimaan 
kriittisesti tul-
kintojen luo-
tettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii 
selittämään, 
miksi historial-
lista tietoa voi-
daan tulkita ja 
käyttää eri ta-
voin eri tilan-
teissa, ja arvi-
oimaan kriitti-
sesti tulkinto-
jen luotetta-
vuutta.  

Historiallis-
ten tulkinto-
jen selittämi-
nen ja niiden 
luotettavuu-
den arvioimi-
nen 
 

Oppilas antaa 
ohjatusti jon-
kin esimerkin 
siitä, miten his-
toriatietoa käy-
tetään johon-
kin tarkoituk-
seen.  
 

Oppilas kuvai-
lee, miten his-
toriatietoa käy-
tetään johon-
kin tarkoituk-
seen ja antaa 
esimerkkejä 
tulkintoihin si-
sältyvästä puo-
lueellisuu-
desta.  

Oppilas kuvai-
lee, miten his-
toriatietoa käy-
tetään johon-
kin tarkoituk-
seen ja eritte-
lee tulkintoihin 
sisältyvää puo-
lueellisuutta.  

Oppilas selit-
tää, miten his-
toriatietoa käy-
tetään johon-
kin tarkoituk-
seen ja miten 
lähteiden tul-
kitsijan tausta 
voi vaikuttaa 
tulkinnan luo-
tettavuuteen.  
 
 

T11 harjaan-
nuttaa oppi-
lasta käyttä-
mään erilaisia 
lähteitä, ver-
tailemaan 
niitä ja muo-
dostamaan 
oman perus-
tellun tulkin-
tansa niiden 
pohjalta 

S1–S6 Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia läh-
teitä, vertaile-
maan niitä ja 
muodosta-
maan niiden 
pohjalta oman 
perustellun tul-
kintansa. 

Historian tie-
tolähteiden 
käyttäminen 
ja historiatie-
don tuotta-
minen 

Oppilas vastaa 
ohjatusti men-
neisyyttä kos-
keviin kysy-
myksiin hä-
nelle annetun 
tietolähteen 
pohjalta.  
 
Oppilas muo-
dostaa opetta-
jan ohjaamana 
jostain läh-
teestä tulkin-
nan. 
 

Oppilas esittää 
jonkin tulkin-
nan hyödyn-
täen käytös-
sään olevia 
lähteitä. 
 

Oppilas vastaa 
menneisyyttä 
koskeviin kysy-
myksiin tulkit-
semalla erilai-
sista lähteistä 
saamaansa in-
formaatiota.  
 
Oppilas esittää 
historian ta-
pahtumista tai 
ilmiöistä omia 
perusteltuja 
tulkintoja. 

Oppilas tulkit-
see erilaisia 
historiallisen 
tiedon lähteitä.  
 
Oppilas esittää 
historian ta-
pahtumista tai 
ilmiöistä omia 
perusteltuja 
tulkintoja  
osoittaen tun-
nistavansa tul-
kintoihinsa liit-
tyvän virhetul-
kinnan mah-
dollisuuden.  
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T12 ohjata op-
pilasta arvioi-
maan tulevai-
suuden vaihto-
ehtoja historia-
tietämyksensä 
avulla 

S1–S6 Oppilas oppii 
arvioimaan tu-
levaisuuden 
vaihtoehtoja 
historiatietä-
myksensä 
avulla. 

Historiatie-
toisuuden 
hyödyntämi-
nen 

Oppilas osoit-
taa ohjatusti, 
miten historiaa 
käytetään ny-
kyisyyden selit-
tämisessä. 

Oppilas kuvai-
lee, miten his-
toriaa käyte-
tään nykyisyy-
den selittämi-
sessä. 

Oppilas kuvai-
lee, miten his-
toriatiedolla 
voidaan perus-
tella jokin tule-
vaisuuden va-
linta. 

Oppilas esittää 
arvion siitä, 
miten tulkin-
nat menneisyy-
destä vaikutta-
vat ihmisten 
tulevaisuuden 
odotuksiin ja 
valintoihin. 

 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 

Oppiaineen tehtävä 

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritte-

liäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 

kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.  

Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedolli-

nen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimi-

joiksi. 

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä 

ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Heitä harjaannutetaan hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti 

erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. 

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yh-

teisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita 

tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.   

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa 

sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitel-

laan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.  

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin kä-

sitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liitty-

viä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteis-

kunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset 

 
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteis-
kuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana  

S1-S4 L4, L7 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liit-
tyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysy-
myksiin 

S1-S4 L1, L2, L4, L7 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä 
yhteiskunnallinen ymmärrys 
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T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmis-
oikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan 
suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta  

S2, S3 L2, L4, L7 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskun-
taa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan 
ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä  

S1-S3 
 

 L3, L4, L5 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen    

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi ta-
loudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä nii-
den tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuut-
taan  

S1, S4 L1, L4, L7, L6 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä 
eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatsei-
sesti. 

S1, S2, S3 L2, L4 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon 
periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansalli-
sella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivi-
sena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena  

S1-S3  L1, L4, L7 

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman ta-
louden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti  

S1, S4 
 

L2, L4, L6, L7 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, 
osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä 
käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsi-
tystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa 

S1-S4 L1, L2, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Yhteiskuntaopin oppiaine vuosiluokalla 9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T9 S1-S4 L1-L7 

S3 
Nuorisovaltuusto huomioidaan opetuksessa.  

 
Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.  

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman 

elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa 

tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvin-

voinnin ja turvallisuuden edistämistä.   

 

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin 

ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. 

Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoi-

tumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvä-

lisesti.  

 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin 

ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa 
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tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteis-

työlle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.   

 

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä 

tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi 

perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta.  Ta-

louden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. 

 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työ-

tapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskustelemi-

nen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voi-

daan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yh-

teistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintä-

tekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9  

 

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyh-

teiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden moni-

puolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannute-

taan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he 

arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, 

graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Mo-

nipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja sovelta-

maan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallis-

ten tietojen ja taitojen soveltamista sekä kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään 

perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa 

otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoittamisen tavat.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut yhteis-

kuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvi-

oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodos-

tettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun op-

pilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman 

osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Opetuksen ta-
voite  

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet    

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 ohjata oppi-
lasta syventä-
mään kiinnos-
tustaan ympä-
röivään yhteis-
kuntaan ja 
vahvistaa oppi-
laan kiinnos-
tusta yhteis-
kuntaoppiin 
tiedonalana 

S1–S4 Oppilas oival-
taa yhteiskun-
taa koskevan 
tiedon merki-
tyksen yksilön 
ja yhteisön 
kannalta. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen 
perusteena. 
Oppilasta oh-
jataan pohti-
maan koke-
muksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

   

T2 ohjata oppi-
lasta harjaan-
nuttamaan 
eettistä arvi-
ointikykyään 
liittyen erilai-
siin inhimilli-
siin, yhteiskun-
nallisiin ja ta-
loudellisiin ky-
symyksiin  

S1–S4 Oppilas oppii 
arvioimaan 
omien ja yh-
teiskunnan 
muiden toimi-
joiden yhteis-
kunnallisten ja 
taloudellisten 
valintojen eet-
tisiä merkityk-
siä ja seurauk-
sia. 

 Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen 
perusteena. 
Oppilasta oh-
jataan pohti-
maan koke-
muksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

    

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

T3 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään oikeus-
valtion peri-
aatteita, ihmis-
oikeuksien 
yleismaailmal-
lista merki-
tystä sekä sy-
ventämään tie-
tojaan suoma-
laisen oikeus-
järjestelmän 
toiminnasta 

S2, S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
ihmisoikeuk-
sien merkityk-
sen ja oikeus-
valtion peri-
aatteet sekä 
niiden kytkey-
tymisen suo-
malaiseen oi-
keusjärjestel-
mään. 

Oikeusvaltion 
periaatteiden 
ja toiminnan 
sekä ihmisoi-
keuksien hah-
mottaminen 
 
 
 
 

Oppilas tunnis-
taa esimer-
keistä ihmisoi-
keuksia sekä 
oikeusvaltion 
keskeisiä toi-
mijoita ja toi-
mintaperiaat-
teita.  

Oppilas kuvai-
lee ihmisoi-
keuksia, oi-
keusvaltion 
toimijoita ja 
toimintaperi-
aatteita. 
 
Oppilas löytää 
ohjatusti tie-
toa laista ja oi-
keudesta.  
 

Oppilas eritte-
lee, miten ih-
misoikeus- ja 
oikeusval-
tioperiaatteet 
ilmenevät Suo-
messa ja maa-
ilmassa.  
 
Oppilas hankkii 
ja esittää tie-
toja laista ja 
oikeudesta asi-
anmukaista 
tietolähdettä 
käyttäen. 

Oppilas arvioi 
ihmisoikeuk-
sien ja oikeus-
valtioperiaat-
teen toteutu-
mista yhteis-
kunnassa.  
 
Oppilas käyt-
tää lakia ja oi-
keutta koske-
via tietoläh-
teitä ongel-
manratkaisua 
vaativissa teh-
tävissä. 

T4 ohjata oppi-
lasta syventä-
mään ja pitä-
mään ajan ta-
salla yhteis-
kuntaa, talou-
den toimintaa 
ja yksityistä ta-
loudenpitoa 
koskevia tieto-
jaan ja taito-
jaan sekä arvi-
oimaan kriitti-
sesti median 
roolia ja merki-
tystä  

S1–S3  Oppilas oppii 
ymmärtämään 
yhteiskunnan 
toiminnan 
sekä yksityisen 
että julkisen 
taloudenpidon 
periaatteita. 
Hän oppii tar-
kastelemaan 
kriittisesti me-
dian yhteis-
kunnallista 
roolia. 

Yhteiskuntaa, 
mediaa, ta-
loutta ja talou-
denpitoa kos-
kevat tiedot ja 
taidot  
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas tunnis-
taa ohjatusti 
yhteiskuntaan 
ja talouteen 
liittyviä asioita.  
 
Oppilas löytää 
ohjatusti yh-
teiskuntaa ja 
taloutta koske-
vaa tietoa hä-
nelle anne-
tusta lähteestä 
sekä antaa oh-
jatusti esimer-
kin median toi-
minnasta tie-
don välittä-
jänä. 

Oppilas kuvai-
lee esimerk-
kien avulla yh-
teiskunnan ja 
talouden ilmi-
öitä ja toimin-
taa.  
 
Oppilas löytää 
eri lähteistä 
tietoa yhteis-
kunnasta ja ta-
loudesta ja ha-
vaitsee eroja 
tietolähteiden 
antamissa tie-
doissa.   
 
Oppilas kuvai-
lee median 
vaikutusta 
omassa elä-
mässä ja yh-
teiskunnassa. 

Oppilas hankkii 
tietoa yhteis-
kunnasta ja ta-
loudesta eri 
lähteitä käyt-
täen sekä ver-
tailee lähtei-
den tietoja 
keskenään.  
 
Oppilas eritte-
lee median 
roolia yksilöi-
den elämässä 
ja sen toimin-
taa julkisen 
keskustelun 
osana. 

Oppilas hankkii 
ja erittelee yh-
teiskuntaa ja 
taloutta käsit-
televää tietoa 
eri näkökulmia 
huomioon ot-
tavalla ja kriit-
tisellä tavalla. 
 
Oppilas arvioi 
kriittisesti me-
dian toimintaa 
ja mediavai-
kuttamista yh-
teiskunnassa. 
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Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  

T5 rohkaista 
oppilasta ke-
hittymään yrit-
teliääksi ja vas-
tuulliseksi ta-
loudelliseksi 
toimijaksi, joka 
hahmottaa 
yrittäjyyttä ja 
työelämää, 
tuntee niiden 
tarjoamia 
mahdollisuuk-
sia ja osaa 
suunnitella 
omaa tulevai-
suuttaan  

S1–S4 Oppilas oppii 
toimimaan 
työelämää ja 
yrittäjyyttä 
tuntevana ta-
loudellisena 
toimijana. 

Yrittäjyys- ja 
työelämätaito-
jen käyttämi-
nen ja sovelta-
minen 

Oppilas osoit-
taa tunnista-
vansa ohjatusti 
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
eroja sekä 
palkkatyötä ja 
yrittäjyyttä 
edustavia am-
matteja. 
 

Oppilas kuvai-
lee 
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
piirteitä. 
 
Oppilas ker-
too, mitä mah-
dollisuuksia 
palkkatyö ja 
yrittäjän am-
matti tarjoavat 
yksilölle. 

Oppilas eritte-
lee palkkatyön 
ja yrittäjyyden 
asemaa yhteis-
kunnassa.  
Oppilas vertai-
lee palkkatyön 
ja yrittäjyyden 
tarjoamia 
mahdollisuuk-
sia yksilölle. 

Oppilas analy-
soi palkkatyön 
ja yrittäjyyden 
merkitystä yh-
teiskunnassa.  
Oppilas arvioi 
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
merkityksiä yk-
silölle. 

T6 ohjata oppi-
lasta tarkaste-
lemaan yhteis-
kunnallista toi-
mintaa sekä 
eri yhteisöjä ja 
vähemmistö-
ryhmiä moni-
puolisesti ja 
avarakatsei-
sesti 

S1–S3  Oppilas oppii 
analysoimaan 
yhteiskunnan 
eri yhteisöjä ja 
väestöryhmiä.  

Eri yhteisöjen 
ja väestöryh-
mien moni-
puolinen tar-
kastelu 
 

Oppilas osoit-
taa tunnista-
vansa esimerk-
kien avulla 
suomalaisessa 
yhteiskun-
nassa olevia 
yhteisöjä tai 
vähemmistö-
ryhmiä. 

Oppilas kuvai-
lee erilaisia yh-
teisöjä ja vä-
hemmistöryh-
miä sekä nii-
den asemaa 
suomalaisessa 
yhteiskun-
nassa. 

Oppilas eritte-
lee erilaisten 
väestöryhmien 
asemaan vai-
kuttavia teki-
jöitä yhteis-
kunnassa. 
 

Oppilas arvioi 
keinoja, joilla 
voidaan tukea 
väestöryhmien 
yhdenvertai-
suutta yhteis-
kunnassa. 
 

T7 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään yhteis-
kunnallisen 
päätöksenteon 
periaatteita ja 
demokraattisia 
toimintatapoja 
paikallisella, 
kansallisella ja 
Euroopan 
unionin tasolla 
sekä globaa-
listi ja toimi-
maan aktiivi-
sena, omaa lä-
hiyhteisöä ke-
hittävänä kan-
salaisena 

S1–S3  Oppilas oppii 
ymmärtämään 
yhteiskunnalli-
sen päätöksen-
teon demo-
kraattisia toi-
mintatapoja ja 
soveltamaan 
niitä lähiyhtei-
sössään. 

Yhteiskunnalli-
sen päätöksen-
teon periaat-
teiden ja de-
mokraattisten 
toimintatapo-
jen tuntemi-
nen ja sovelta-
minen 
 

Oppilas osoit-
taa tunnista-
vansa ohjatusti 
demokraatti-
sen päätöksen-
teon tunnus-
piirteitä.  
 
Oppilas osoit-
taa esimer-
keistä, miten 
demokraatti-
nen päätök-
senteko ilme-
nee hänen lä-
hiyhteisös-
sään.  
 

Oppilas kuvai-
lee demo-
kraattisen pää-
töksenteon 
tunnuspiirteitä 
paikallisella, 
kansallisella ja 
Euroopan 
unionin ta-
solla.  
 
Oppilas kuvai-
lee, millä eri 
tavoin demo-
kraattisia toi-
mintatapoja 
voidaan to-
teuttaa hänen 
lähiyhteisös-
sään. 

Oppilas eritte-
lee, miten eri 
päätöksente-
kotavat edistä-
vät demokra-
tiaa ja miten 
demokraat-
tista päätök-
sentekoa tue-
taan paikalli-
sella, kansalli-
sella, Euroo-
pan unionin ja 
globaalilla ta-
solla.  
 
Oppilas sovel-
taa demo-
kraattisia toi-
mintatapoja 
omassa lähiyh-
teisössään.  

Oppilas arvioi 
annetun ai-
neiston poh-
jalta, miten 
demokratian 
päämäärät to-
teutuvat pää-
töksenteossa 
eri tasoilla.  
 
Oppilas sovel-
taa monipuoli-
sesti demo-
kraattisia toi-
mintatapoja 
lähiyhteisös-
sään ja laatii 
perusteltuja 
ehdotuksia nii-
den kehittä-
miseksi. 

T8 ohjata oppi-
lasta talouden 
perusteiden 
ymmärtämi-
seen, oman ta-
louden hallin-
taan ja vas-
tuulliseen ku-
luttamiseen 
kestävän kehi-
tyksen periaat-
teiden mukai-
sesti  

S1, S4 
 

Oppilas oppii 
ymmärtämään 
ja soveltamaan 
kestävän ta-
louden peri-
aatteita yksi-
lön ja kansan-
talouden näkö-
kulmasta. 

Vastuullisen 
taloudellisen 
toiminnan ym-
märtäminen ja 
soveltaminen  

Oppilas osoit-
taa ohjatusti 
tuntevansa joi-
takin taloudel-
lisen toimin-
nan muotoja 
(kuten kulutta-
minen, säästä-
minen).  
 
Oppilas osoit-
taa tunnista-
vansa ohjatusti 
yksilön keinoja 
vaikuttaa kes-
tävään tulevai-
suuteen. 

Oppilas selit-
tää taloudelli-
sen toiminnan 
eri muotojen 
merkitystä yk-
silön talou-
dessa.  
 
Oppilas kuvai-
lee, mitä vaati-
muksia kes-
tävä tulevai-
suus asettaa 
koti- ja kan-
santaloudelle 
sekä yksilön 
taloudenpi-
dolle. 

Oppilas eritte-
lee taloudelli-
sen toiminnan 
eri muotojen 
merkitystä 
kansantalou-
dessa. 
 
Oppilas eritte-
lee, mitä vaati-
muksia kes-
tävä tulevai-
suus asettaa 
koti- ja kan-
santaloudelle 
sekä 
yksilön talou-
denpidolle. 

Oppilas perus-
telee kestävää 
tulevaisuutta 
edistäviä rat-
kaisuja ja ar-
vioi niiden vai-
kutuksia koti- 
ja kansanta-
louksille. 
 
Oppilas arvioi 
annetun ai-
neiston poh-
jalta yksilön ta-
loudenpitoa 
koskevia suun-
nitelmia kestä-
vän talouden 
näkökulmasta.   
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T9 ohjata oppi-
lasta laajenta-
maan näke-
myksiään, 
osallistumaan 
yhteiskunnalli-
seen toimin-
taan ja keskus-
teluun sekä 
käyttämään 
mediataitojaan 
ja tietojaan yh-
teiskunnasta 
omien käsitys-
tensä muodos-
tamisessa ja 
kansalaisena 
toimimisessa 

S1–S4 Oppilas oppii 
omaksumaan 
ja hyödyntä-
mään yhteis-
kunnallisessa 
toiminnassa 
oleellisia tie-
toja ja taitoja. 
 

Yhteiskunnalli-
nen ajattelu, 
osallistumis-, 
media- ja 
vaikuttamistai-
tojen sovelta-
minen  
 
 
 
 

Oppilas antaa 
ohjatusti esi-
merkkejä kei-
noista osallis-
tua ja vaikut-
taa yhteiskun-
nassa.  
 
Oppilas ottaa 
kantaa yhteis-
kunnalliseen 
aiheeseen. 
 
 
 

Oppilas antaa 
esimerkkejä 
tavoista osal-
listua ja vaikut-
taa yhteiskun-
nallisesti. 
 
Oppilas perus-
telee mielipi-
teitä yhteis-
kunnallisista 
aiheista. 
 
 
 

Oppilas osallis-
tuu yhteiskun-
nallispoliittis-
ten kysymys-
ten käsittelyyn 
ja vertailee eri-
laisia tapoja 
vaikuttaa. 
 
Oppilas perus-
telee moni-
puolisesti mie-
lipiteitä yhteis-
kunnallisista 
aiheista. 
 
 
  
 
 

Oppilas osallis-
tuu rakenta-
vasti yhteis-
kunnallispoliit-
tisten kysy-
mysten käsit-
telyyn sekä 
esittää arvioita 
niistä käytä-
västä keskus-
telusta. 

15.4.14 MUSIIKKI  

 
Oppiaineen tehtävä  

 

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen 

kulttuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuu-

reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-

taa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-

kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehit-

tymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla 

musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät 

teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja 

oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 

säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia mo-

nipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. 

Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajenta-

miseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä 

tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lu-

kutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden 

toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi 

oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuo-

liseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä tue-

taan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaat tutus-

tuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdol-

lisiin eettisiin ongelmiin.  

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 

Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Osallisuus   
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T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-
soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä 

S1-S4 L2, L7 

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen   

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulu-
taitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan 
ryhmän jäseninä  

S1-S4 L2 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja 
yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimin 

S1-S4 L2 

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnal-
liseen kokemiseen ja ilmaisuun  

S1-S4 L2 

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja 
musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin 
sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan 

S1-S4 L2 

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta 
musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen 
ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn 

S1-S4 L1, L2, L6 

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja 
viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön 
sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia koko-
naisuuksia 

S1-S4 L1, L2, L5 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito   

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenla-
jina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viesti-
miseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.  

S1-S4 L2, L4 

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-
kista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa 

S1-S4 L4 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa   

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 
tunteisiin ja hyvinvointiin 

S1-S4 L3, L4 

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä mu-
sisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta 

S1-S4 L3 

Oppimaan oppiminen musiikissa   

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis-
taan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikil-
liselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suh-
teessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Musiikin oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T12 S1- S4 L1-L7 

S2 
Aktiivisen kuuntelun avulla analysoidaan ja vahvistetaan musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, 
muoto, sointiväri, dynamiikka) hahmottamista ja tunnistamista. 
 

S3 
Tutustutaan musiikin eri tyylilajeihin ja aikakausiin.  

 

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
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Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, 

improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt valitaan si-

ten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saa-

vuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehit-

täminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-

, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa. 

 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin pe-

rusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri 

tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.  

 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella ope-

tuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja ha-

vaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa 

rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. 

Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakau-

sina.  

 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja ai-

kakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänen-

käyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja 

erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, 

oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimi-

sessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. 

 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 

musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on 

mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -

elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa 

luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsit-

teitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 

yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7-9  

 

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikai-

sempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä ryhmätyöskente-

lyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteismu-

sisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Työta-

pojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittu-

neiden käytäntöjen muuttamiseen.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7–9  
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Musiikin opetuksessa formatiivinen arviointi tarkoittaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta opintojen ai-

kana. Se tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Ohjaava 

palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua 

ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen liit-

tyviä kokonaisuuksia. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti sekä so-

veltamaan käytännössä oppimaansa musiikin tietoa ja taitoa. Musiikin summatiivisessa arvioinnissa oppilailla 

tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen 

osaamiseen että musiikillisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Musiikissa harjoittelu- 

ja työskentelytaitojen kehittäminen eli oppimaan oppiminen on yksi arvioitavista kriteereistä. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt musiikin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on musiikin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 

kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen ko-

konaisarviointi muodostetaan musiikin oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.  

Musiikissa oppilaan oppimisen tavoitteet on johdettu musiikin opetuksen tavoitteista. Musiikin oppimisen 

tavoitteet ja arvioinnin kohteet koostuvat osallisuuden taidoista, musiikillisista taidoista ja tiedoista, luovasta 

tuottamisesta, kulttuurisen ymmärtämisen taidoista, monilukutaidosta, hyvinvoinnin ja ääniturvallisuuden 

taidoista sekä oppimaan oppimisen taidoista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvauk-

set sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Osallisuus 

T1 kannustaa 
oppilasta ra-
kentavaan 
toimintaan 
musisoivan 
ryhmän ja 
musiikillisten 
yhteisöjen jä-
senenä 

S1–S4 Oppilas oppii 
toimimaan 
musiikillisten 
yhteisöjen jä-
senenä. 

Musiikillisen 
ryhmän jäse-
nenä toimi-
minen 

Oppilas osallis-
tuu musisoivan 
ryhmän toi-
mintaan opet-
tajan konkreet-
tisen ohjeen 
mukaan.  

Oppilas osaa 
toimia musisoi-
van ryhmän jä-
senenä. 
  
  
  
  

  

Oppilas toimii 
itsenäisesti 
musisoivan 
ryhmän ja 
musiikillisen 
yhteisön jäse-
nenä huoleh-
tien osuudes-
taan.  

Oppilas toimii 
rakentavasti 
musisoivan 
ryhmän ja mu-
siikillisen yhtei-
sön jäsenenä 
huolehtien 
osuudestaan 
sekä kannus-
taen ja auttaen 
toisia. 

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen 

T2 ohjata op-
pilasta ylläpi-
tämään ää-
nenkäyttö- ja 
laulutaitoaan 

S1–S4 Oppilas kehit-
tää äänen-
käyttö- ja lau-
lutaitoaan 

Äänenkäyttö 
ja laulaminen 
musiikkiryh-
män jäse-
nenä 

Oppilas käyt-
tää ääntään 
osana musiikil-
lista ilmaisua. 
  

Oppilas käyt-
tää ääntään 
musiikillisen il-
maisun väli-

Oppilas käyt-
tää ääntään 
musiikillisen 
ilmaisun väli-

Oppilas käyt-
tää ääntään 
musiikillisen il-
maisun väli-
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sekä kehittä-
mään niitä 
edelleen mu-
sisoivan ryh-
män jäse-
nenä 

edelleen mu-
sisoivan ryh-
män jäse-
nenä. 

  
  
  
  

neenä ja osal-
listuu yhteis-
lauluun. 

neenä ja osal-
listuu yhteis-
lauluun sovit-
taen osuu-
tensa osaksi 
kokonai-
suutta. 

neenä tehtä-
vän ja tilan-
teen mukai-
sesti sekä yllä-
pitää ja kehit-
tää äänen-
käyttö- ja lau-
lutaitoaan. 

T3 kannustaa 
oppilasta ke-
hittämään 
edelleen 
soitto- ja yh-
teismusisoin-
titaitojaan  
keho-, rytmi-, 
melodia- ja 
sointusoitti-
min 

S1–S4 Oppilas kehit-
tää edelleen 
soitto- ja yh-
teismusisointi-
taitojaan soit-
taen keho-, 
rytmi-, melo-
dia- ja sointu-
soittimia. 

Soittaminen 
musiikkiryh-
män jäsenenä 

Oppilas osal-
listuu soitta-
miseen konk-
reettisen oh-
jauksen alai-
sena. 
  

Oppilas soittaa 
keho-, rytmi-, 
melodia- ja 
sointusoittimia 
ja osallistuu 
yhteissoittoon 
pyrkien sovit-
tamaan osuu-
tensa kokonai-
suuteen. 

Oppilas soit-
taa keho-, 
rytmi-, melo-
dia- ja sointu-
soittimia ja 
osallistuu yh-
teissoittoon 
melko suju-
vasti. 
  

Oppilas soit-
taa keho-, 
rytmi-, melo-
dia- ja sointu-
soittimia ja 
osallistuu yh-
teissoittoon 
sujuvasti. 
  

T4 rohkaista 
oppilasta mo-
nipuoliseen 
musiikkilii-
kunnalliseen 
kokemiseen 
ja ilmaisuun 

S1–S4 Oppilas ilmai-
see ja tutkii 
musiikkia mu-
siikkiliikunnalli-
suuden kei-
noin. 

Musiikkilii-
kunta 
  
  
  
  

Oppilas osallis-
tuu musiikkia 
ja liikettä yh-
distävään toi-
mintaan ryh-
män jäsenenä.  

Oppilas sovit-
taa liikkumis-
taan musiikkiin 
ja osallistuu 
ryhmän jäse-
nenä musiikki-
liikunnalliseen 
ilmaisuun. 

Oppilas sovit-
taa liikeilmai-
suaan kuule-
mansa mu-
siikkiin ja il-
maisee mu-
siikkia liik-
kuen, myös 
rytmisesti pe-
russykettä 
seuraten ja il-
maisten. 

Oppilas käyt-
tää koko kehon 
liikettä moni-
puolisesti ja 
luovasti musii-
kin oppimi-
sessa sekä mu-
siikillisessa il-
maisussa ja 
vuorovaikutuk-
sessa.   

T5 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuuksia 
ääniympäris-
tön ja musii-
kin elämyk-
selliseen 
kuunteluun ja 
havainnoin-
tiin sekä oh-
jata häntä 
keskustele-
maan havain-
noistaan 

S1–S4 Oppilas kuun-
telee ja ha-
vainnoi ää-
niympäristöä 
ja musiikkia 
elämykselli-
sesti sekä ky-
kenee osallis-
tumaan ai-
heeseen liit-
tyvään kes-
kusteluun. 

Ääniympäris-
tön ja musii-
kin kuuntelu 
ja siitä kes-
kusteleminen 
  
  
  

Oppilas kuun-
telee ääniym-
päristöä ja mu-
siikkia. 

Oppilas kuun-
telee ääniym-
päristöä ja mu-
siikkia esittäen 
kuulemastaan 
yksittäisiä huo-
mioita. 

Oppilas kuun-
telee ääniym-
päristöä ja 
musiikkia ja 
osaa kertoa 
havainnois-
taan. 

Oppilas kuun-
telee ääniym-
päristöä ja mu-
siikkia keskus-
tellen havain-
noistaan sekä 
perustellen nä-
kemyksiään.  

T6 kannustaa 
oppilasta ra-
kentamaan 
luovaa suh-
detta musiik-
kiin ja ohjata 
häntä impro-
visointiin, so-
vittamiseen 
ja säveltämi-
seen sekä tai-
teidenväli-
seen työsken-
telyyn 

S1–S4 Oppilas raken-
taa luovaa suh-
detta musiik-
kiin improvisoi-
den, sovittaen 
ja säveltäen 
sekä työsken-
telemällä tai-
teidenvälisesti. 

Musiikin luova 
tuottaminen 
   

Oppilas osallis-
tuu luovan 
tuottamisen 
prosessiin. 

Oppilas osallis-
tuu luovan 
tuottamisen 
prosessiin 
tuottaen yksit-
täisiä musiikilli-
sia ideoita yk-
sin tai ryhmän 
jäsenenä. 

Oppilas käyt-
tää musiikilli-
sia tai muita 
äänellisiä ele-
menttejä ke-
hittäen ja to-
teuttaen mu-
siikillisia ide-
oita yksin tai 
ryhmän jäse-
nenä. 
  

Oppilas käyt-
tää musiikillisia 
tai muita ää-
nellisiä ele-
menttejä ke-
hittäen ja to-
teuttaen moni-
naisia sekä 
kekseliäitä mu-
siikillisia ide-
oita yksin tai 
ryhmän jäse-
nenä. 
  

T7 ohjata op-
pilasta musii-
kin tallenta-
miseen ja 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian käyttöön 
sekä musiikin 
tekemisessä 

S1–S4 Oppilas käyt-
tää tieto- ja 
viestintätekno-
logiaa musiikin 
tekemisessä 
sekä tallenta-
misessa osana 
monialaisia ko-
konaisuuksia. 

Musiikkitekno-
logian käyttö 

Oppilas kokei-
lee joitakin 
musiikkitekno-
logian työka-
luja opettajan 
konkreettisten 
ohjeiden mu-
kaan. 

Oppilas kokei-
lee musiikki-
teknologian 
mahdollisuuk-
sia musiikin te-
kemisessä itse-
näisesti.  

Oppilas käyt-
tää musiikki-
teknologian 
tarjoamia 
mahdolli-
suuksia 
omassa tai 
ryhmän ilmai-
sussa. 

Oppilas käyt-
tää monipuoli-
sesti musiikki-
teknologian 
tarjoamia mah-
dollisuuksia 
omassa tai ryh-
män ilmai-
sussa. 
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että osana 
monialaisia 
kokonaisuuk-
sia 

  
  

  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 

T8 ohjata op-
pilasta tar-
kastelemaan 
musiikkia tai-
teenlajina  
ja ymmärtä-
mään, miten 
musiikkia 
käytetään 
viestimiseen 
ja vaikuttami-
seen eri kult-
tuureissa 

S1–S4 Oppilas tarkas-
telee musiikkia 
taiteenlajina ja 
oppii ymmärtä-
mään, miten 
musiikkia käy-
tetään viesti-
miseen ja vai-
kuttamiseen 
eri kulttuu-
reissa. 

Kulttuurinen 
osaaminen 

Oppilas tunnis-
taa joitakin ta-
poja käyttää 
musiikkia vies-
timiseen ja vai-
kuttamiseen. 
 
Oppilas tunnis-
taa joitakin 
musiikkikult-
tuureja. 

Oppilas tunnis-
taa joitakin 
musiikin mo-
nista käyttöta-
voista ja kult-
tuurisista ilme-
nemismuo-
doista ja osaa 
kertoa havain-
noistaan. 

Oppilas jä-
sentää musii-
kin käyttöta-
poja ja kult-
tuurisia ilme-
nemismuo-
toja kertoen 
havainnois-
taan. 
  
  

Oppilas analy-
soi ja arvioi 
musiikin käyt-
tötapoja ja 
kulttuurisia il-
menemismuo-
toja  
ja osaa keskus-
tella niistä. 

T9 rohkaista 
ja ohjata op-
pilasta käyt-
tämään mu-
siikin merkin-
tätapoja, kä-
sitteitä ja ter-
minologiaa 
musiikilli-
sessa toimin-
nassa. 

S1–S4 Oppilas käyt-
tää musiikin 
merkintäta-
poja, käsit-
teitä ja termi-
nologiaa mu-
siikillisessa 
toiminnassa. 

Musiikillisten 
käsitteiden ja 
symbolien 
käyttö. 

Oppilas tunnis-
taa joitakin 
musiikin käsit-
teitä ja symbo-
leja. 

Oppilas käyt-
tää yksittäisiä 
musiikkikäsit-
teitä, musiikin 
merkintätapoja 
ja joitakin mu-
siikkitermejä 
musiikillisessa 
toiminnassa. 

Oppilas käyt-
tää musiikki-
käsitteitä, 
musiikin mer-
kintätapoja 
sekä musiik-
kitermejä 
musiikilli-
sessa toimin-
nassa. 
  

Oppilas käyt-
tää ja soveltaa 
sujuvasti ja tar-
koituksenmu-
kaisesti musiik-
kikäsitteitä, 
musiikin mer-
kintätapoja ja 
musiikkiter-
mejä musiikilli-
sessa toimin-
nassa. 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T10 ohjata 
oppilasta tun-
nistamaan 
musiikin vai-
kutuksia tun-
teisiin ja hy-
vinvointiin 
  

S1–S4 Oppilas tun-
nistaa musii-
kin vaikutuk-
sia tunteisiin 
ja hyvinvoin-
tiin. 

  

 
Ei käytetä ar-
vosanan muo-
dostamisen pe-
rusteena. Oppi-
lasta ohjataan 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia 

     

T11 ohjata 
oppilasta 
huolehti-
maan kuulos-
taan sekä 
musisointi- ja 
ääniympäris-
tön turvalli-
suudesta 
  

S1–S4 Oppilas huo-
lehtii kuulos-
taan ja 
pitää huolta 
musisointi- ja 
ääniympäris-
tön turvalli-
suudesta. 
  

Kuulosta sekä 
musisointi- ja 
ääniympäris-
tön turvallisuu-
desta huolehti-
minen 

Oppilas nou-
dattaa annet-
tavia turvalli-
suusohjeita.    

Oppilas ottaa 
huomioon ää-
niympäristön 
turvallisuuteen 
liittyvät tekijät 
sekä käyttää 
laitteita ja soit-
timia turvalli-
suusohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas käyt-
tää laitteita ja 
soittimia mu-
sisointitilan-
teissa ottaen 
huomioon 
muun mu-
assa äänen ja 
musiikin voi-
makkuuteen 
sekä muut 
turvalliseen 
toimintaan 
liittyvät teki-
jät.  

Oppilas huo-
lehtii vastuulli-
sesti musi-
sointi- ja ää-
niympäristön 
turvallisuudsta. 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

T12 ohjata 
oppilasta ke-
hittämään 
musiikillista 
osaamistaan 
harjoittelun 

S1–S4 Oppilas oppii 
kehittämään 
musiikillista 
osaamistaan 
harjoittelun 
avulla, asettaa 

Oppimisen tai-
dot 

Oppilas kehit-
tää osaamis-
taan opettajan 
tukemana jol-
lakin musiikilli-
sen osaamisen 

Oppilas asettaa 
itselleen ohjat-
tuna musisoin-
tiin, musiikkilii-
kuntaan tai sä-
veltämiseen ja 

Oppilas aset-
taa ohjattuna 
itselleen mu-
sisointiin, 
musiikkilii-
kuntaan tai 

Oppilas asettaa 
musisointiin, 
musiikkiliikun-
taan tai sävel-
tämiseen ja 
muuhun luo-
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avulla, aset-
tamaan ta-
voitteita mu-
siikilliselle 
oppimisel-
leen ja arvioi-
maan taito-
jensa edisty-
mistä suh-
teessa tavoit-
teisiin. 

tavoitteita mu-
siikilliselle op-
pimiselleen 
sekä arvioi tai-
tojensa edisty-
mistä suh-
teessa tavoit-
teisiin. 

osa-alueella 
annetun 
tavoitteen 
suuntaisesti. 
  
  
  

muuhun luo-
vaan tuottami-
seen liittyviä 
tavoitteita, toi-
mii niiden 
suuntaisesti ja  
työskentelee 
niiden suuntai-
sesti  

säveltämi-
seen ja muu-
hun luovaan 
tuottamiseen 
liittyviä ta-
voitteita, har-
joittelee nii-
den suuntai-
sesti sekä ar-
vioi edisty-
mistään suh-
teessa tavoit-
teisiinsa. 

vaan tuottami-
seen liittyviä 
tavoitteita ja 
työskentelee 
niiden mukai-
sesti.  
 
Oppilas arvioi 
toimintaansa 
ja mukauttaa 
työskentelyään 
tavoitteidensa 
pohjalta. 

 

15.4.15 KUVATAIDE  

 
Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista to-

dellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä 

vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen 

luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visu-

aalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuripe-

rinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden 

kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimi-

seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkö-

kulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään 

monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan 

monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen 

tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuk-

sen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikoh-

teisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visu-

aaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan op-

pilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäris-

töissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja 

yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuksessa 

kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visu-

aalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintätek-

nologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä 

perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä val-

miuksia.   

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu   
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T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä 
ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään 
monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä  

S1, S2, S3 L1, L3, L4, L5 

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden ha-
vainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään  

S1, S2, S3 L2, L4, L5, L6 

 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan 
kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja 
käyttäen eri ympäristöissä 

S1, S2, S3 L2, L3, L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen   

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, teknii-
koita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuotta-
misen taitojaan 

S1, S2, S3 L2, L3, L5, L6 

 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 

S1, S2, S3 L1, L2, L3, L5 

 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä sovel-
tamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa 
kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta   

 T7ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita 
kuvatulkinnan menetelmiä 

S1, S2, S3 L1, L4, L5, L6 

 

 T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaali-
sen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle 
historian ja kulttuurin näkökulmista 

S1, S2, S3 L2, L3, L6, L7 

 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien 
kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan 

S1, S2, S3 L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen   

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä 

ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 

S1, S2, S3 L3, L4, L6, L7 

 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomi-
oon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikut-
tamaan kuvien avulla 

S1, S2, S3 L1, L2, L4, L7 

 

 

Siuntion paikallinen sisältö: 

Kuvataiteen oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T-T11 S1-S3 L1-L7 

S3 
Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja taiteiden välisyyden merkityksiä erityisesti euroop-pa-
laisen ja suomalaisen kulttuurin sekä kansallisen identiteetin luojana. Oppilaita kannustetaan käyt-tämään 
kuvataidetta itseilmaisun, osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. 
 
Tutustutaan Suomen taiteen kultakauteen sekä samanaikaiseen taiteeseen muualla Euroopassa 1800 -luvun 
loppupuolella ja 1900 -luvun alussa. Kuvataidetta integroidaan mahdollisuuksien mukaan muiden oppiainei-
den kuten historian oppisisältöihin. 
 
Väriopissa hyödynnetään fysiikan oppisisältöjä tutkien värin fysikaalisia ominaisuuksia. Ymmärretään, että 
väri on valoa ja väriaistimusta, jonka kukin kokee omalla tavallaan. Tutustutaan tunnetuimpiin värijärjestel-
miin ja väriteorioihin. 
 
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun kulttuurin ilmiöihin. Lukuvuoden 
aikana tehdään vierailu kuvataidenäyttelyyn, museoon tai muuhun kulttuuri- tai taidetapahtumaan.  
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Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen 

maailmoja tutkimalla. Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä 

yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuu-

rin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien 

välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentely-

menetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 

osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista 

ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään 

omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuu-

reista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 

mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista 

laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 

Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että glo-

baalin maailman näkökulmista.  

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 

kuvataiteesta.  Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteili-

jan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.  Taideteoksia käytetään ku-

vallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä 

taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan 

aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista 

havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa ote-

taan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin 

ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä kou-

lussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työsken-

telyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuk-

sia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projek-

teille sekä globaalien kysymysten käsittelylle. 

 

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9  

 

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja moto-

risten lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tu-

kee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-

laiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapo-

jen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.  Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa 

erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninai-

suutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja 
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tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visu-

aalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 

7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmis-

tavasta näkökulmasta. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöl-

lisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja summatiivisella arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja 

tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä it-

searviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten nä-

kemysten arvostamiseen. Oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määri-

teltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottami-

sen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa määritellyt kuvataiteen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioin-

nin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muo-

dostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, 

kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosa-

nojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavut-

taminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kuvataiteen oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä alemman arvosanan kriteerissä kuvattu osaaminen kumuloituu 

ylemmän arvosanan kriteerissä edellytettyyn osaamisen tasoon. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana op-

pilaan osoittamaa osaamisen tasoa suhteessa kaikkiin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioin-

nin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaamista kehitetään kaikissa opetuksen tavoitealueissa oppimäärän 

päättymiseen saakka.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa 
oppilasta ha-
vainnoimaan 
taidetta, ympä-
ristöä ja muuta 
visuaalista 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
havainnoi-
maan taidetta, 
ympäristöä ja 
muuta visuaa-
lista kulttuuria. 

Taiteen, ympä-
ristön ja muun 
visuaalisen 
kulttuurin ha-
vainnoiminen 

Oppilas tekee 
havaintoja yk-
silöllisesti oh-
jeistettuna. 

Oppilas käyt-
tää joitakin ku-
vallisen tuotta-
misen mene-

Oppilas käyt-
tää useita ku-
vallisen tuotta-
misen mene-
telmiä ja eri 

Oppilas käyt-
tää kuvallisen 
tuottamisen 
menetelmiä 
tarkoituksen-
mukaisesti ja 
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kulttuuria mo-
niaistisesti ja 
käyttämällä 
monipuolisesti 
kuvallisen tuot-
tamisen mene-
telmiä 

telmiä tehdes-
sään havain-
toja. 

aisteja tehdes-
sään havain-
toja. 

monipuolisesti 
tehdessään 
havaintoja. 

T2 rohkaista 
oppilasta kes-
kustelemaan 
omista ja mui-
den havain-
noista ja aja-
tuksista sekä 
perustelemaan 
näkemyksiään 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
keskustele-
maan havain-
noista ja aja-
tuksista perus-
tellen näke-
myksiään. 

Havaintojen ja 
ajatusten sa-
nallinen poh-
dinta 
 

Oppilas sanal-
listaa suulli-
sesti tai kirjalli-
sesti opetta-
jalle jonkin ha-
vaintonsa. 

Oppilas tuo 
joitakin ha-
vaintojaan ja 
ajatuksiaan yh-
teiseen kes-
kusteluun. 

Oppilas osallis-
tuu oma-aloit-
teisesti keskus-
teluihin ja pe-
rustelee aja-
tuksiaan.  

Oppilas osallis-
tuu keskuste-
luihin näke-
myksiään sel-
keästi perus-
tellen ja mui-
den puheen-
vuoroja raken-
tavasti tulki-
ten. 

T3 innostaa 
oppilasta ilmai-
semaan ha-
vaintojaan ja 
ajatuksiaan ku-
vallisesti erilai-
sia välineitä ja 
tiedon tuotta-
misen tapoja 
käyttäen eri 
ympäristöissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
havaintojaan 
ja ajatuksiaan 
käyttämällä 
erilaisia kuval-
lisen ilmaisun 
tapoja. 

Havaintojen ja 
ajatusten ku-
vallinen ilmai-
seminen 

Oppilas ilmai-
see konkreetti-
sesti ohjattuna 
joitakin ha-
vaintojaan ja 
ajatuksiaan ku-
vallisesti. 

Oppilas ilmai-
see havainto-
jaan ja ajatuk-
siaan kuvalli-
sesti.  
 
Oppilas käyt-
tää kuvailmai-
sussaan myös 
jotakin muuta 
tiedon tuotta-
misen tapaa. 

Oppilas ilmai-
see havainto-
jaan ja ajatuk-
siaan kuvalli-
sesti.  
 
Oppilas käyt-
tää kuvailmai-
sussaan myös 
muita tiedon 
tuottamisen 
tapoja. 

Oppilas syven-
tää havainto-
jensa ja ajatus-
tensa ilmaise-
mista kuvalli-
sesti.  

 

Oppilas käyt-
tää kuvailmai-
sussaan moni-
puolisesti 
muita tiedon 
tuottamisen 
tapoja. 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppi-
lasta sovelta-
maan erilaisia 
materiaaleja, 
tekniikoita ja il-
maisun keinoja 
sekä syventä-
mään kuvalli-
sen tuottami-
sen taitojaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
syventämään 
kuvailmaisun 
taitojaan. 

Kuvailmaisun 
taitojen syven-
täminen 
 
 

Oppilas kokei-
lee jonkin ma-
teriaalin tai 
tekniikan käyt-
töä. 

Oppilas harjoit-
telee erilaisia 
kuvailmaisun 
keinoja ja käyt-
tää niistä joita-
kin tavoitteelli-
sesti. 

Oppilas käyt-
tää tavoitteelli-
sesti erilaisia 
kuvailmaisun 
keinoja. 

Oppilas sovel-
taa tavoitteelli-
sesti ja tarkoi-
tuksenmukai-
sesti erilaisia 
kuvailmaisun 
keinoja. 

T5 ohjata oppi-
lasta tutkivaan 
lähestymista-
paan itsenäi-
sessä ja yhteis-
toiminnalli-
sessa kuvalli-
sessa työsken-
telyssä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
tutkivaa lähes-
tymistapaa ja 
kehittämään 
ongelmanrat-
kaisutaitojaan. 

Tutkivan lähes-
tymistavan ja 
ongelmanrat-
kaisutaitojen 
käyttäminen 

Oppilas harjoit-
telee ohjatusti 
tutkivaa lähes-
tymistapaa 
työskentelys-
sään. 

Oppilas harjoit-
telee tutkivaa 
lähestymista-
paa yksin tai 
ryhmässä työs-
kennellessään. 

Oppilas käyt-
tää tutkivaa lä-
hestymistapaa 
yksin tai ryh-
mässä työsken-
nellessään. 

Oppilas käyt-
tää tavoitteelli-
sesti tutkivaa 
lähestymista-
paa yksin ja yh-
teistoiminnalli-
sesti työsken-
nellessään. 

T6 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan mieli-
piteitään sekä 
soveltamaan 
kuvallisen vies-
tinnän ja vai-
kuttamisen 
keinoja omissa 
kuvissaan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
mielipiteitään 
sekä sovelta-
maan kuvalli-
sen vaikuttami-
sen keinoja. 

Kuvallisen 
tuottamisen 
avulla vaikutta-
minen 

Oppilas tunnis-
taa ja kokeilee 
kuvallisen vies-
tinnän mahdol-
lisuuksia. 

Oppilas käyt-
tää joitakin ku-
vallisen viestin-
nän keinoja il-
maistessaan 
mielipiteitään. 

Oppilas ilmai-
see mielipitei-
tään itselleen 
merkitykselli-
sistä asioista 
kuvallisen vies-
tinnän keinoin. 

Oppilas osallis-
tuu ja vaikut-
taa ympäris-
töön sovelta-
malla kuvalli-
sen viestinnän 
keinoja. 
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Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppi-
lasta sovelta-
maan kuvalli-
sia, sanallisia ja 
muita kuvatul-
kinnan mene-
telmiä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia kuva-
tulkinnan me-
netelmiä. 

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
soveltaminen 

Oppilas kokei-
lee ohjatusti 
jotakin kuva-
tulkinnan me-
netelmää. 

Oppilas harjoit-
telee kuvatul-
kinnan mene-
telmiä ja käyt-
tää niistä joita-
kin. 

Oppilas käyt-
tää erilaisia ku-
vatulkinnan 
menetelmiä. 

Oppilas sovel-
taa monipuoli-
sesti erilaisia 
kuvatulkinnan 
menetelmiä. 

T8 ohjata oppi-
lasta tarkaste-
lemaan taiteen 
ja muun visu-
aalisen kult-
tuurin merki-
tystä yksilölle, 
yhteisölle ja 
yhteiskunnalle 
historian ja 
kulttuurin nä-
kökulmista 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tarkastele-
maan taiteen 
ja muun visu-
aalisen kult-
tuurin erilaisia 
merkityksiä 

Visuaalisen 
kulttuurin mer-
kityksen tar-
kasteleminen 

Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
jonkin visuaali-
sen kulttuurin 
merkityksen. 
 

Oppilas tarkas-
telee joitakin 
visuaalisen 
kulttuurin mer-
kityksiä sekä 
tutustuu niistä 
käytävään kes-
kusteluun. 

Oppilas osallis-
tuu tulkinnoil-
laan keskuste-
luun visuaali-
sen kulttuurin 
merkityksestä. 

Oppilas perus-
telee näkemyk-
siään visuaali-
sen kulttuurin 
merkityksestä. 
 

T9 innostaa 
oppilasta so-
veltamaan eri 
aikojen ja kult-
tuurien kuvail-
maisun tapoja 
kuvallisessa 
tuottamises-
saan 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tuntemaan ja 
soveltamaan 
kulttuurisia ku-
vailmaisun ta-
poja. 

Kulttuuristen 
kuvailmaisun 
tapojen tunte-
mus ja sovelta-
minen 
 

Oppilas kokei-
lee ohjatusti 
jotakin tiettyä 
kulttuurista ku-
vailmaisun ta-
paa. 

Oppilas tutus-
tuu ohjatusti 
kulttuurisiin 
kuvailmaisun 
tapoihin ja 
käyttää niitä 
kuvallisessa 
tuottamises-
saan. 

Oppilas kehit-
tää kulttuuris-
ten kuvailmai-
sun tapojen 
tuntemustaan 
soveltamalla 
niitä kuvalli-
sessa tuottami-
sessaan. 

Oppilas kehit-
tää kulttuuris-
ten kuvailmai-
sun tapojen 
tuntemustaan 
soveltamalla 
niitä kuvalli-
sessa tuottami-
sessa ja perus-
telemalla rat-
kaisujaan. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata op-
pilasta otta-
maan kantaa 
taiteessa, ym-
päristössä ja 
muussa visuaa-
lisessa kulttuu-
rissa ilmene-
viin arvoihin 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
esittämään nä-
kemyksiään vi-
suaalisessa 
kulttuurissa il-
menevistä ar-
voista. 

Kannan otta-
minen visuaali-
sessa kulttuu-
rissa ilmene-
viin arvoihin 

Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
jonkin visuaali-
sessa kulttuu-
rissa ilmene-
vän arvon. 
 

Oppilas nimeää 
ja pohtii visu-
aalisessa kult-
tuurissa ilme-
neviä arvoja. 

Oppilas ottaa 
kantaa visuaa-
lisessa kulttuu-
rissa ilmeneviä 
arvoja koske-
vaan keskuste-
luun. 

Oppilas osallis-
tuu visuaali-
sessa kulttuu-
rissa ilmeneviä 
arvoja koske-
vaan keskuste-
luun ja perus-
telee näkemyk-
siään. 

T11 kannustaa 
oppilasta otta-
maan kuvail-
maisussaan 
huomioon kult-
tuurinen moni-
naisuus ja kes-
tävä kehitys 
sekä vaikutta-
maan kuvien 
avulla 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tarkastele-
maan kulttuu-
rista moninai-
suutta ja kestä-
vää kehitystä 
sekä vaikutta-
maan kuvien 
avulla. 

Omien arvojen 
kuvallinen il-
maiseminen 

Oppilas ottaa 
kuvailmaisus-
saan huomi-
oon jonkin 
kulttuurisen 
moninaisuu-
den tai kestä-
vän kehityksen 
näkökulman. 
 

Oppilas ottaa 
kuvailmaisus-
saan huomi-
oon erilaisia 
kulttuurisen 
moninaisuu-
den ja kestä-
vän kehityksen 
näkökulmia. 

Oppilas tarkas-
telee kuvail-
maisussaan 
kulttuurista 
moninaisuutta 
ja kestävää ke-
hitystä sekä 
tunnistaa ku-
villa vaikutta-
misen mahdol-
lisuuksia. 

Oppilas esittää 
näkemyksiään 
kulttuurisen 
moninaisuu-
den ja kestä-
vän kehityksen 
kysymyksistä 
sekä vaikuttaa 
kuvien avulla. 

15.4.16 KÄSITYÖ 

 

Oppiaineen tehtävä 
 
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on mo-

nimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toi-

mintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai 

yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä 
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toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä 

ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia 

sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmot-

tamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. 

Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.  Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä 

ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuk-

sessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 

kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen ja eri ryhmien kulttuuriperintö sekä 

yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritte-

liäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja 

kehittää käsityökulttuuria.  

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa in-

novointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja 

taitojen osaamista.  Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman 

havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös 

erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia.  Käsityön kasvatustehtä-

vänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja. 

 
Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

Laaja-alainen osaaminen 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentely-
ään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 
yritteliäästi  

S2-S5 L2, L3 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia 
oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä to-
teuttamaan niiden perusteella kokonainen käsi-
työprosessi ja arvioimaan oppimistaan  

S1-S5 L1 
 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään 
monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja 
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittä-
mään innovaatioita 

S1-S5 L4, L6 
 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsi-
työn käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vah-
vistamaan visuaalista, materiaalista ja teknolo-
gista ilmaisuaan   

S1-S5 L2, L4 
 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoi-
maan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riski-
tekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöpro-
sessissa 

S6 L3, L6 
 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestin-
täteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnit-
telussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, 
sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakami-
sessa 

S1-S5 L5 
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T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, käden-
taitojen ja teknologisen kehityksen merkitys 
omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyy-
dessä ja muussa työelämässä 

S7 L6 
 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja 
kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 
jotka edistävät kestävää elämäntapaa  

S8 L1, L4, L7 
 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Käsityön oppiaine vuosiluokalla 7-9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T8 S1-S8 L1-L7 

S1 
Oppilas hyödyntää eri oppiaineiden osaamista ja sisältöjä käsityöprosesissa.  

 

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden 

useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa 

useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.  

 

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsit-

teistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin 

itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. 

 

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja tek-

nologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevai-

suutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa. 

 

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti 

ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestel-

miä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

  

S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suun-

nittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityö-

prosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.  

 

S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai 

teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoi-

tuksenmukaisesti.  

 

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä 

osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti. 

 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyö-

hön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen 

merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.  
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S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskun-

nan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. 

Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.  

 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

  

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimi-

sen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä 

havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään mobii-

lilaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään tekni-

sen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteis-

työssä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustu-

taan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9  

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti eri-

laiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöl-

listä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuu-

teen ja itseohjautuvuuteen.  Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön 

opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työ-

välineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.   

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7–9   

 

Käsityön oppimisen ja osaamisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat monipuo-

lista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Formatiivisella arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityö-

taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan 

omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan 

arvioimaan omaa oppimistaan ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itsearviointia ja saada vertaispa-

lautetta. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana for-

matiivista arviointia. Summatiivinen arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja 

kriteereihin. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona käsityön opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt käsityön oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kri-

teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuun-

nitelmassa. Päättöarvosana on käsityön oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu ko-

konaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppi-

laan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 

ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsityön oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suh-

teessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 

tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 
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Työskentelyn arviointi sisältyy käsityön oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-

naan. 

 

Kriteerikuvauksissa käsityön alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan ku-

vauksiin.  

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9  

T1 ohjata oppi-
lasta ideoi-
maan, tutki-
maan, kokeile-
maan ja suun-
nittelemaan 
yritteliäästi 
työskentelyään 

S1–S5 Oppilas oppii 
suunnittele-
maan työsken-
telyään.   
 
Oppilas oppii 
toimimaan 
yritteliäästi ja 
luovasti ide-
oidessaan, tut-
kiessaan ja ko-
keillessaan eri-
laisia asioita. 

Työskentely ja 
tuottaminen 

Oppilas suun-
nittelee omaa 
työtään anne-
tun ohjeen ja 
esimerkin poh-
jalta.  
 
Oppilas osaa 
tehdä tietyn 
työvaiheen 
konkreettisesti 
ohjattuna. 

Oppilas suun-
nittelee työ-
tään annettu-
jen ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas pyrkii 
työskentele-
mään yritteli-
äästi. 

Oppilas suun-
nittelee työs-
kentelyään ja 
osaa tehdä va-
lintoja ja etsiä 
työhönsä omia 
ratkaisuja. 

  

Oppilas suun-
nittelee itse-
näisesti työs-
kentelyään.  
 
Oppilas työs-
kentelee yritte-
liäästi ja oma-
aloitteisesti. 

T2 ohjata oppi-
lasta asetta-
maan käsityö-
hön omia oppi-
misen ja työs-
kentelyn ta-
voitteita sekä 
toteuttamaan 
niiden perus-
teella kokonai-
sen käsityöpro-
sessin ja arvioi-
maan oppimis-
taan 

S1–S5 
  

Oppilas oppii 
asettamaan 
omia oppimi-
sen ja työsken-
telyn tavoit-
teita.  
 
Oppilas oppii 
toteuttamaan 
kokonaisen kä-
sityöprosessin.  
 
Oppilas oppii 
pohtimaan 
työskentelyään 
kokonaisessa 
käsityöproses-
sissa.  

Kokonaisen käsi-
työprosessin to-
teuttaminen 
 
 
 

Oppilas asettaa 
opettajan 
avulla konk-
reettisen työs-
kentelyyn liit-
tyvän oppimi-
sen tavoitteen.  
 
Oppilas työs-
kentelee vaihe 
kerrallaan ja 
pohtii käsityö-
prosessiaan 
ohjatusti.  

Oppilas asettaa 
oppimisen ja 
työskentelyn 
tavoitteita oh-
jatusti.  
 
Oppilas etenee 
käsityöproses-
sissa vaihe vai-
heelta ohjei-
den mukaan.  
 
Oppilas pohtii 
käsityöproses-
siaan annettu-
jen vaihtoehto-
jen pohjalta.  

Oppilas osaa 
asettaa oppi-
miselle ja työs-
kentelylle ta-
voitteita, työs-
kentelee käsi-
työprosessin 
mukaisesti ja 
pohtii realisti-
sesti käsityö-
prosessiaan. 

Oppilas asettaa 
itsenäisesti op-
pimisen ja 
työskentelyn 
tavoitteita.  
 
Oppilas etenee 
johdonmukai-
sesti ja pohtii 
käsityöproses-
siaan analyytti-
sesti ja realisti-
sesti. 
 

T3 opastaa op-
pilasta tutustu-
maan ja käyt-
tämään moni-
puolisesti eri-
laisia työväli-
neitä, materi-
aaleja ja tarkoi-
tuksenmukai-
sia työtapoja 
sekä kehittä-
mään innovaa-
tioita 

S1–S5 
  

Oppilas oppii 
käyttämään 
monipuolisesti 
erilaisia työvä-
lineitä sekä op-
pii valitsemaan 
tarkoituksen-
mukaisia mate-
riaaleja ja käsi-
työn työtapoja.  
Oppilas on kek-
seliäs työsken-
telyssään. 

Työvälineiden 
käyttö, valmis-
tusmenetelmien 
ja käsityön työta-
pojen tarkoituk-
senmukainen 
käyttäminen 

Oppilas osallis-
tuu molempien 
käsityön työta-
pojen opetuk-
seen. 
 
Oppilas käyt-
tää erilaisia 
työvälineitä ja 
materiaaleja 
tarvittaessa 
konkreettisesti 
ohjattuna. 

Oppilas ym-
märtää erilais-
ten käsityön 
työtapojen ja 
materiaalien 
merkityksen 
käsityöproses-
sissa ja valitsee 
niistä ohjatusti 
työskente-
lyynsä soveltu-
vat.  
 
Oppilas käyt-
tää erilaisia 
työvälineitä ja 
materiaaleja 
annettujen oh-
jeiden mukai-
sesti. 

Oppilas osaa 
valita tarkoi-
tuksenmukai-
sia materiaa-
leja ja valmis-
tusmenetelmiä 
sekä osaa käyt-
tää niitä kekse-
liäästi valmis-
taessaan suun-
nittelemiaan 
tuotteita tai te-
oksia. 

Oppilas arvioi 
eri työvälinei-
den ja valmis-
tusmenetel-
mien käyttö- 
kelpoisuutta 
käsityöproses-
sissa.  
 
Oppilas sovel-
taa materiaa-
leihin ja työta-
poihin liittyvää 
osaamistaan 
kekseliäästi, 
kokeilevasti ja 
tarkoituk-
senmu kaisesti.  

T4 ohjata oppi-
las käyttämään 
sujuvasti käsi-
työn käsitteitä, 

S1–S5 
  

Oppilas oppii 
käyttämään su-
juvasti käsi-
työn käsitteitä, 

Visuaalinen, ma-
teriaalinen ja esi-
tysteknologinen 
ilmaisu 

Oppilas tunnis-
taa erilaisia kä-

Oppilas käyt-
tää käsityön 
käsitteitä, 
merkkejä ja 

Oppilas käyt-
tää käsityön 
keskeisiä käsit-
teitä ja osaa 

Oppilas käyt-
tää tarkoituk-
senmukaisesti 
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merkkejä ja 
symboleja sekä 
vahvistamaan 
visuaalista, 
materiaalista ja 
teknologista il-
maisua  

merkkejä ja 
symboleita.   
 
Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään visuaali-
sesti erilaisia 
materiaaleja ja 
esitysteknolo-
giaa hyödyn-
täen. 

 
 

sityön käsit-
teitä, merkkejä 
ja symboleita. 
 
Oppilas ilmai-
see konkreetti-
sesti ohjattuna 
kuvallisesti joi-
tain havainto-
jaan ja ajatuk-
siaan. 

symboleita oh-
jeen mukaan.  
 
Oppilas ilmai-
see havainto-
jaan ja ajatuk-
siaan kuvalli-
sesti ja jotain 
muuta tapaa 
käyttämällä. 

esittää ideansa 
selkeästi esi-
tysteknologiaa 
hyödyntäen.  

käsityön käsit-
teitä, merkkejä 
ja symboleita.  
 
Oppilas ilmai-
see ideansa 
monipuolisesti 
ja luovasti eri-
laisia materiaa-
leja ja esitys-
teknologiaa 
hyödyntäen. 

T5 ohjata oppi-
lasta havain-
noimaan, en-
nakoimaan ja 
reagoimaan 
työtilanteisiin 
liittyviin riskite-
kijöihin ja toi-
mimaan turval-
lisesti käsityö-
prosessissa 

S6  Oppilas oppii 
havainnoi-
maan, arvioi-
maan ja enna-
koimaan erilai-
sia riskitilan-
teita ja reagoi 
tarvittaessa nii-
hin.  
 
Oppilas oppii 
toimimaan tur-
vallisesti käsi-
työprosessissa. 

Turvallinen työs-
kentely 

Oppilas nou-
dattaa käsityö-
prosessissa an-
nettuja työtur-
vallisuusoh-
jeita konkreet-
tisesti ohjat-
tuna. 
 

Oppilas tunnis-
taa käsityöpro-
sessin keskei-
siä työturvalli-
suuteen liitty-
viä riskiteki-
jöitä ja noudat-
taa annettuja 
työturvalli-
suusohjeita. 

Oppilas osaa 
arvioida työs-
kentelyn vaa-
roja ja riskejä 
sekä toimii tur-
vallisesti käsi-
työprosessissa. 

Oppilas arvioi 
ja ennakoi 
työskentelyn 
vaaroja ja ris-
kejä osana kä-
sityöprosessia.  
 
Oppilas työs-
kentelee tur-
vallisesti ja toi-
millaan edistää 
oppimisympä-
ristön turvalli-
suutta.  

T6 ohjata oppi-
lasta käyttä-
mään tieto- ja 
viestintätekno-
logian mahdol-
lisuuksia käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmis-
tuksessa ja do-
kumentoin-
nissa, sekä yh-
teisöllisen tie-
don tuottami-
sessa ja jaka-
misessa 

S1–S5 
 

Oppilas oppii 
käyttämään 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian mahdolli-
suuksia käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmis-
tuksessa ja do-
kumentoin-
nissa.   
 
Oppilas oppii 
yhteisöllistä 
tiedon tuotta-
mista ja jaka-
mista.  

Tieto- ja viestin-
tätekniset taidot 
sekä yhteisölli-
nen työskentely 

Oppilas käyt-
tää konkreetti-
sesti ohjattuna 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa omassa tai 
yhteisessä kä-
sityöproses-
sissa. 
 

 

Oppilas osaa 
käyttää anne-
tun ohjeen 
mukaan tieto- 
ja viestintätek-
nologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmis-
tuksessa ja do-
kumentoin-
nissa yksin tai 
yhdessä tois-
ten kanssa. 

Oppilas osaa 
käyttää käsi-
työprosessin 
suunnittelussa, 
valmistami-
sessa ja doku-
mentoinnissa 
sekä yhteisölli-
sen tiedon 
tuottamisessa 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
giaa. 

Oppilas käyt-
tää tieto- ja 
viestintätekno-
logiaa moni-
puolisesti käsi-
työprosessin 
eri vaiheissa 
sekä yhteisölli-
sen tiedon 
tuottamisessa 
ja jakamisessa. 

T7 ohjata oppi-
lasta tunte-
maan käsityön, 
kädentaitojen 
ja teknologisen 
kehityksen 
merkitys 
omassa elä-
mässään, yh-
teiskunnassa, 
yrittäjyydessä 
ja muussa työ-
elämässä 

S7 
  

Oppilas oppii 
tuntemaan kä-
sityön, käden-
taitojen ja tek-
nologisen kehi-
tyksen merki-
tyksen omassa 
elämässään, 
yhteiskun-
nassa, yrittä-
jyydessä ja 
muussa työelä-
mässä. 

Käsityön ja kä-
dentaitojen mer-
kityksen hahmot-
taminen arkielä-
mässä ja yhteis-
kunnassa 
 
 

Oppilas osallis-
tuu opettajan 
ohjaamana kä-
sityön ja kä-
dentaitojen 
merkityksen 
pohdintaan. 

Oppilas osaa 
esimerkkien 
avulla kuvailla 
käsityön merki-
tyksen arjessa, 
yhteiskunnassa 
ja työelämässä. 

Oppilas osaa 
pohtia käsityön 
ja kädentaito-
jen merkitystä 
omassa elä-
mässään ja yh-
teiskunnassa. 

Oppilas osaa 
tarkastella eri 
näkökulmista 
käsityön, kä-
dentaitojen ja 
teknologisen 
kehityksen 
merkitystä 
omassa elä-
mässään, yh-
teiskunnassa, 
yrittäjyydessä 
sekä muussa 
työelämässä. 

T8 ohjata oppi-
laita taloudelli-
seen ajatte-
luun ja kehittä-
mään käsityö-
prosessiin liit-
tyviä valintoja, 
jotka edistävät 
kestävää elä-
mäntapaa 

S8 Oppilas oppii 
ajattelemaan 
taloudellisesti.  
 
Oppilas oppii 
tekemään käsi-
työprosessiin 
liittyviä valin-
toja, jotka edis-
tävät kestävää 
elämäntapaa.  

Perusteltujen va-
lintojen tekemi-
nen ja kestävän 
elämäntavan 
huomioiminen 
käsityöproses-
sissa 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää käsi-
työmateriaa-
leja taloudelli-
sesti opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas osaa 
osittain itsenäi-
sesti tehdä ta-
loudellisia va-
lintoja työs-
kentelyssään. 
 
Oppilas ym-
märtää käsi-
työprosessissa 
tehtävien va-

Oppilas osaa 
tehdä taloudel-
lisia valintoja 
työskentelys-
sään. 

 
Oppilas osaa 
arvioida käsi-
työprosessissa 
tehtävien va-
lintojen ja kes-

Oppilas tekee 
taloudellisia 
valintoja ja ym-
märtää laaduk-
kaan työn mer-
kityksen. 
 
Oppilas osaa 
arvioida ja pe-
rustella käsi-
työprosessiin 
ja kestävään 
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lintojen ja kes-
tävän elämän-
tavan välistä 
yhteyttä. 

tävän elämän-
tavan välistä 
yhteyttä.  

elämäntapaan 
liittyviä valin-
toja. 

 

15.4.17 LIIKUNTA  

 

Oppiaineen tehtävä   

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyyk-

kistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin 

liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla ko-

rostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertai-

suutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se pe-

rustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään 

koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja 

eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-

laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 

fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toi-

mimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjäntei-

nen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. 

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumi-

seen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia 

terveytensä edistämiseen.  

 

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.” 

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien har-

joittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myön-

teistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua 

itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. 

Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja 

ryhmän toiminnasta.  

 
Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Fyysinen toimintakyky   

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilai-
sia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen  

S1 L1, L3 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan 
eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä teke-
mään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja  

S1 L1, L3, L4 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liik-
kumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä 

S1 L3 
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monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja 
eri liikuntamuodoissa  
T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsitte-
lytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä mo-
nipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuo-
denaikoina ja eri liikuntamuodoissa 

S1 L3 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittä-
mään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liik-
kuvuutta  

S1 L3 

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida 
että pelastautua ja pelastaa vedestä  

S1 L3 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan S1 L3, L6, L7 

Sosiaalinen toimintakyky   

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätele-
mään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huo-
mioon ottaen  

S2 L2, L3, L6, L7 

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä otta-
maan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista  

S2 L2, L6, L7 

Psyykkinen toimintakyky   

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja 
vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja 

S3 L1, L2, L3 

T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä koke-
muksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S3 L1, L2 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden 
ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoin-
nille  

S3 L3 

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen 
liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edelly-
tyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntahar-
rastuksia  

S3 L1, L3 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Liikunnan oppiaine vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T13 S1-S3 L1-L4, L6-L7 

S1-S3 
Opetuksessa huomioidaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja. Opetuksessa hyödynnetään paikallisten 
ja lähialueiden liikuntamuotoja sekä eri toimjoiden lajitarjontaa. 

 

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen 

valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä 

(kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuo-

tojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien 

avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu 

uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. 

  

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä 

kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan 
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harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat ar-

vioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen toimintaky-

vyn seurantajärjestelmä Move! :n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjes-

tettäviä laajoja terveystarkastuksia. 

 

S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa so-

siaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituk-

sia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien 

myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yh-

teisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä. 

 

S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti 

ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan 

vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden koke-

mista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä anne-

taan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä an-

netaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa. 

 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalli-

set olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuk-

sen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannusta-

vaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknolo-

gian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikunta-

paikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9  

 

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.  Toiminnan 

tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-

nalta riittävää toimintakykyä.  Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, tur-

vallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosi-

aalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkai-

sevalla palautteella. Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tukemi-

seen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-

lautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvi-

oinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan 

opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.  
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Liikunnan arviointi perustuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin koh-

teina ovat oppiminen (tavoitteet 2–6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7–10), joten fyysisten kunto-ominaisuuk-

sien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perus-

teina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta 

osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona liikunnan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt liikunnan oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kri-

teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuun-

nitelmassa. Päättöarvosana on liikunnan oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu ko-

konaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppi-

laan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 

ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan liikunnan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 

suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jon-

kin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy liikunnan oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvo-

sanaan. 

 

Liikunnassa osaaminen kertyy kumuloituvasti aikaisemman osaamisen jatkoksi. Päättöarvioinnin kriteeriku-

vauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet  

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

Fyysinen toimintakyky 

T1 kannustaa 
oppilasta fyy-
siseen aktiivi-
suuteen, ko-
keilemaan eri-
laisia liikunta-
muotoja ja 
harjoittele-
maan par-
haansa yrit-
täen 

S1 Oppilas on fyy-
sisesti aktiivi-
nen, kokeilee 
erilaisia liikun-
tamuotoja ja 
harjoittelee ak-
tiivisesti.  

Fyysinen aktii-
visuus ja yrittä-
minen 

Oppilas osallis-
tuu satunnai-
sesti ja valikoi-
den liikunta-
tuntien toimin-
taan. 

Oppilas osallis-
tuu liikunta-
tunneille ja ko-
keilee erilaisia 
liikuntamuo-
toja. 

Oppilas osallis-
tuu liikunta-
tuntien toimin-
taan yleensä 
aktiivisesti ko-
keillen ja har-
joitellen erilai-
sia liikunta-
muotoja.  

Oppilas osallis-
tuu aktiivisesti 
ja harjoittelee 
opetettuja lii-
kuntamuotoja. 

T2 ohjata op-
pilasta har-
jaannutta-
maan havain-
tomotorisia 
taitojaan eli 
havainnoi-
maan itseään 
ja ympäristö-
ään aistien 
avulla sekä te-
kemään liikun-
tatilanteisiin 

S1 Oppilas havain-
noi itseään ja 
ympäristöään 
eri aistien 
avulla ja tekee 
tarkoituksen-
mukaisia rat-
kaisuja.  

Ratkaisujen 
teko erilaisissa 
liikuntatilan-
teissa 

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
havaintojaan ja 
hyödyntää 
niitä opettajan 
auttamana 
omassa toimin-
nassaan.   

Oppilas ym-
märtää ja osaa 
kertoa tekemi-
ään havaintoja 
sekä yhdistää 
niitä toimin-
taansa. 
  
  
  

Oppilas tekee 
havaintojen 
pohjalta 
useimmiten 
tarkoituksen-
mukaisia rat-
kaisuja erilai-
sissa liikuntati-
lanteissa. 
  

Oppilas valit-
see tarkoituk-
senmukaisia 
havaintoja rat-
kaisunteon pe-
rustaksi, pystyy 
perustelemaan 
ratkaisunsa ja 
sopeuttaa liik-
kumistaan nii-
den mukaan.  
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sopivia ratkai-
suja 

T3 ohjata op-
pilasta harjoit-
telun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaito-
jaan, jotta op-
pilas osaa 
käyttää, yhdis-
tää ja soveltaa 
niitä monipuo-
lisesti erilai-
sissa oppimis-
ympäristöissä, 
eri vuoden-
aikoina ja eri 
liikuntamuo-
doissa 

S1 Oppilas kehit-
tää tasapaino- 
ja liikkumistai-
tojaan erilai-
sissa oppimis-
ympäristöissä. 

Motoriset pe-
rustaidot (tasa-
paino- ja liikku-
mistaidot) eri 
liikuntamuo-
doissa 
  

Oppilas osaa 
käyttää ja yh-
distää tasa-
paino- ja liikku-
mistaitoja jois-
sakin opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

Oppilas osaa 
käyttää ja yh-
distää tasa-
paino- ja liikku-
mistaitoja 
useimmissa 
opetetuissa lii-
kuntamuo-
doissa.  

Oppilas osaa 
käyttää, yhdis-
tää ja soveltaa 
tasapaino- ja 
liikkumistaitoja 
useimmissa 
opetetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas käyt-
tää, yhdistää ja 
soveltaa tasa-
paino- ja liikku-
mistaitoja ope-
tetuissa liikun-
tamuodoissa. 

T4 ohjata op-
pilasta harjoit-
telun avulla 
kehittämään 
välineenkäsit-
telytaitojaan, 
jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja so-
veltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa op-
pimisympäris-
töissä, eri väli-
neillä, eri vuo-
denaikoina ja 
eri liikunta-
muodoissa 

S1 Oppilas kehit-
tää välineenkä-
sittelytaitojaan 
erilaisissa oppi-
misympäris-
töissä.  

Motoriset pe-
rustaidot (väli-
neenkäsittely-
taidot) eri lii-
kuntamuo-
doissa 
  

Oppilas osaa 
käyttää väli-
neenkäsittely-
taitoja joissa-
kin opetetuissa 
liikuntamuo-
doissa. 

Oppilas osaa 
käyttää ja yh-
distää väli-
neenkäsittely-
taitoja useim-
missa opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 
  

Oppilas osaa 
käyttää, yhdis-
tää ja soveltaa 
välineenkäsit-
telytaitoja 
useimmissa 
opetetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas käyt-
tää, yhdistää ja 
soveltaa väli-
neenkäsittely-
taitoja opete-
tuissa liikunta-
muodoissa. 

T5 kannustaa 
ja ohjata oppi-
lasta arvioi-
maan, ylläpi-
tämään ja ke-
hittämään fyy-
sisiä ominai-
suuksiaan: voi-
maa, no-
peutta, kestä-
vyyttä ja liik-
kuvuutta 

S1 Oppilas arvioi, 
ylläpitää ja ke-
hittää fyysisiä 
kunto-ominai-
suuksiaan. 

Fyysisten 
kunto-ominai-
suuksien arvi-
ointi, ylläpito 
ja kehittämi-
nen  

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
fyysisten 
kunto-ominai-
suuksien arvi-
ointimenetel-
miä ja toisen 
ohjauksessa 
harjoittaa omi-
naisuuksiaan.  

Oppilas osaa 
kertoa ja valita 
erilaisten fyy-
sisten kunto-
ominaisuuk-
sien arviointiin 
soveltuvia me-
netelmiä ja 
harjoittaa 
omatoimisesti 
joitain fyysisiä 
ominaisuuksi-
aan. 

Oppilas osaa 
arvioida fyysi-
siä kunto-omi-
naisuuksiaan ja 
sen pohjalta 
harjoittaa voi-
maa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta. 

Oppilas tunnis-
taa omia vah-
vuuksiaan ja 
heikkouksiaan 
ja tunnistami-
sen perusteella 
osaa ylläpitää 
ja kehittää fyy-
sisiä kunto-
ominaisuuksi-
aan. 

T6 vahvistaa 
uima- ja vesi-
pelastustai-
toja, jotta op-
pilas osaa sekä 
uida että pe-
lastautua ja 
pelastaa ve-
destä 

S1 Oppilas vahvis-
taa uima- ja 
vesipelastus-
taitojaan. 
 
  
  

Uima- ja vesi-
pelastustaidot  

Oppilas osaa 
uida 10 m. 

Oppilas ui 50 
m käyttäen 
kahta uintita-
paa ja sukeltaa 
5 m. 

Oppilas osaa 
uida*, pelas-
tautua ja pe-
lastaa vedestä 
(*Pohjoismai-
sen uimatai-
don kriteeri). 

Oppilas osaa 
uida sujuvasti 
kahdella uinti-
tavalla sekä 
pelastautua ja 
pelastaa ve-
destä eri ta-
voilla. 

T7 ohjata op-
pilasta turval-
liseen ja asial-
liseen toimin-
taan 

S1 Oppilas toimii 
tunneilla tur-
vallisesti ja asi-
allisesti. 
 
  

Toiminnan tur-
vallisuus liikun-
tatunneilla  

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
toimitaan tur-
vallisesti ja asi-
allisesti, sekä 

Oppilas ym-
märtää turval-
lisuuteen liitty-
viä riskiteki-
jöitä ja toimii 

Oppilas toimii 
turvallisesti ja 
asiallisesti lii-
kuntatunneilla. 

Oppilas toimii 
turvallisesti ja 
asiallisesti sekä 
edistää turval-
lisuutta liikun-
tatunneilla. 
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toimii ja varus-
tautuu yleensä 
ohjeiden mu-
kaan. 

tunnilla turval-
lisesti sekä va-
rustautuu asi-
allisesti. 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata op-
pilasta työs-
kentelemään 
kaikkien 
kanssa sekä 
säätelemään 
toimintaansa 
ja tunneilmai-
suaan liikunta-
tilanteissa toi-
set huomioon 
ottaen 

S2 Oppilas työs-
kentelee kaik-
kien kanssa ja 
pystyy säätele-
mään toimin-
taansa ja tun-
neilmaisuaan 
liikuntatilan-
teissa. 
 
  
  
  

Tunne- ja vuo-
rovaikutustai-
dot sekä työs-
kentelytaidot 

Oppilas työs-
kentelee vali-
koimiensa ih-
misten kanssa 
sekä säätelee 
toimintaansa 
ja tunneilmai-
suaan niin, että 
pystyy toimi-
maan liikunta-
tilanteissa mui-
den kanssa.  

Oppilas työs-
kentelee kaik-
kien kanssa.  

Oppilas työs-
kentelee eri lii-
kuntatilan-
teissa yhtei-
sesti sovitulla 
tavalla ja toiset 
huomioon ot-
taen. 
  

Oppilas työs-
kentelee kaik-
kien kanssa ja 
edistää ryh-
män toimintaa 
ja oppimista. 

T9 ohjata op-
pilasta toimi-
maan reilun 
pelin periaat-
teella sekä ot-
tamaan vas-
tuuta yhtei-
sistä oppimis-
tilanteista 

S2 Oppilas toimii 
reilun pelin pe-
riaatteiden 
mukaisesti ja 
ottaa vastuuta 
yhteisistä oppi-
mistilanteista. 

Vastuun kanto 
yhteisissä oppi-
mistilanteissa 
   

Oppilas osaa 
kertoa reilun 
pelin periaat-
teita ja kantaa 
satunnaisesti 
vastuuta yhtei-
sistä oppimisti-
lanteista. 

Oppilas nou-
dattaa reilun 
pelin periaat-
teita ja antaa 
muille työrau-
han. 

Oppilas nou-
dattaa reilun 
pelin periaat-
teita ja osoit-
taa ottavansa 
vastuuta yhtei-
sistä oppimisti-
lanteista. 

Oppilas kantaa 
vastuuta yhtei-
sestä toimin-
nasta ja edis-
tää sitä. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 
oppilasta otta-
maan vas-
tuuta omasta 
toiminnasta ja 
vahvistaa op-
pilaan itsenäi-
sen työskente-
lyn taitoja 

S3 Oppilas ottaa 
vastuuta 
omasta toimin-
nastaan ja osaa 
työskennellä it-
senäisesti. 
 
  

Itsenäisen 
työskentelyn 
taidot  

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
voi ottaa vas-
tuuta omasta 
toiminnasta, ja 
toimii opetta-
jan ohjaamana. 

Oppilas ottaa 
vastuuta 
omasta toimin-
nastaan ja osaa 
työskennellä 
ajoittain itse-
näisesti. 

Oppilas työs-
kentelee 
yleensä vas-
tuullisesti ja it-
senäisesti. 
  
  

Oppilas työs-
kentelee vas-
tuullisesti ja it-
senäisesti. 

T11 huolehtia 
siitä, että op-
pilaat saavat 
riittävästi 
myönteisiä ko-
kemuksia 
omasta ke-
hosta, päte-
vyydestä ja 
yhteisöllisyy-
destä 

S3 
  

Ei vaikuta ar-
vosanan muo-
dostumiseen. 
Oppilas oppii 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

 
 

 

T12 auttaa op-
pilasta ym-
märtämään 
riittävän fyysi-
sen aktiivisuu-
den ja liikun-
nallisen elä-
mäntavan 
merkitys koko-
naisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
riittävän fyysi-
sen aktiivisuu-
den ja liikun-
nallisen elä-
mäntavan mer-
kityksestä ko-
konaisvaltai-
selle hyvin-
voinnille. 

 
Ei vaikuta ar-
vosanan muo-
dostumiseen. 
Oppilas oppii 
pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia.  

 
  
  

 

T13 tutustut-
taa oppilas 
yleisten liikun-
tamuotojen 

S3 Oppilas oppii 
löytämään it-
selleen sopivia 

 
Ei vaikuta ar-
vosanan muo-
dostumiseen. 
Oppilas oppii 
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harrastami-
seen liittyviin 
mahdollisuuk-
siin, tietoihin 
ja taitoihin, 
jotta hän saa 
edellytyksiä 
löytää itsel-
leen sopivia 
iloa ja virkis-
tystä tuottavia 
liikuntaharras-
tuksia 

iloa ja virkis-
tystä tuottavia 
liikuntaharras-
tuksia. 

pohtimaan ko-
kemuksiaan 
osana itsearvi-
ointia. 

 

15.4.18 KOTITALOUS  

 
Oppiaineen tehtävä 
 
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän 

elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentai-

toja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan perustaa 

oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotita-

louden tehtäviä.  Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huo-

lehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kas-

vetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 

 

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta 

kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoitu-

vasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä kotita-

louden toiminnassa.  

 

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organi-

sointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkä-

jänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan.  Erityistä huomiota kiinnite-

tään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa.  Oppiaine kasvat-

taa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.  

 

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa op-

pimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden 

keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Kotitalouden opetus 

kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet.  

 

Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot sy-

venevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa 

ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään 

omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla. 

 

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin 

noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. 

Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa 

opetussuunnitelman perusteita soveltaen.  
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Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Käytännön toimintataidot    

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan 
työtä ja toimintaa 

S1, S2, S3 L3 

T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvit-
tavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioi-
miseen 

S1, S2 L2, L3 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvin-
vointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, 
työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1, S2, S3 L3, L4, L5, L7 

T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etene-
mistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana 

S1, S2 L1, L3, L6 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvalli-
sesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota 
käytettävissä oleviin voimavaroihin 

S1, S2, S3 L3, L5, L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot    

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa kes-
kustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja to-
teuttamisessa 

S1, S2, S3 L1, L2, L6, L7 

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuuri-
sesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perin-
teitä 

S1, S2, S3 L2, L3 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopi-
maan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä 

S1, S2 L3, L6, L7 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuoro-
vaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä 
ryhmän ja yhteisön toiminnassa 

S1, S2, S3 L2, L6, L7 

Tiedonhallintataidot    

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liit-
tyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen 
perustana 

S1, S2, S3 L1, L4 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan 
toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotita-
loutta ja lähiympäristöä 

S1, S2, S3 L4 

T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa ti-
lanteissa ja ympäristöissä 

S1, S2, S3 L1 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppi-
laan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen va-
lintoja.  

S1, S2, S3 L1, L7 

 

Siuntion paikallinen sisältö 

Kotitalouden oppiaine vuosiluokalla 7 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen 

T1-T13 S1-S3 L1-L7 

Kaikille yhteinen kotitalous (3vvt) sijoittuu seitsemännelle vuosiluokalle. Kahdeksannella ja yhdeksännellä 
luokalla kotitaloutta on mahdollista opiskella valinnaisaineena (2vvt). 

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
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Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen 

sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita 

hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät oppi-

mistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten mukai-

sesti. 

 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontatai-

tojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömi-

seen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaket-

jun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökul-

masta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia. 

 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen 

ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja mate-

riaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa 

tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavaro-

jen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä 

palveluita. 

 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä 

tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat me-

dian- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaiku-

tusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-

don hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. 

 

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa seuraavat 

tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja 

soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen 

tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista ovat 

osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digi-

taalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen raken-

tumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan per-

hevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja 

soveltaminen käytäntöön. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on 

oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi 

olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. Oppimis-

tilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnitte-

lussa.  Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät 

oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt. 
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Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimis-

tilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten 

tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä 

ohjeita ja kuvia.  Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja 

oppimistehtävän jäsentelyssä.  Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja 

harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.  

 

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan val-

miuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edel-

lyttävään työelämään. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–9  

 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa.  Oppilaat saavat palautetta 

taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppi-

laita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden 

käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen op-

pilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. 

Osaamista arvioidaan monipuolisilla arviointimenetelmillä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimi-

sen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotita-

louden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kotitalouden oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöar-

vioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kotitalouden oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 

muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukai-

sesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Ar-

vosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kotitalouden oppimäärän tavoit-

teiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason 

saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodos-

tettavaan päättöarvosanaan. 

 

Kotitalouden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ovat käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuoro-

vaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Oppilaan osaaminen rakentuu ja taidot tulevat näkyväksi kotita-

louden tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden kautta.  

 

Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 7 

 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

 

Käytännön toimintataidot 
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T1 ohjata oppi-
lasta suunnit-
telemaan, or-
ganisoimaan ja 
arvioimaan 
työtä ja toi-
mintaa 

S1, S2 Oppilas oppii 
suunnittele-
maan työn te-
kemisen, teke-
mään työteh-
tävän ja tar-
kastelemaan 
omaa työtään 
ja toimin-
taansa. 

Työn suunnit-
telu ja toteut-
taminen sekä 
oman toimin-
nan 
tarkastelu 
 
 

Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
joitakin työ-
prosessiin kuu-
luvia työtehtä-
viä.  
 
Oppilas tarvit-
see paljon oh-
jausta ja apua 
työn suunnit-
telemisessa ja 
toteuttami-
sessa. 

Oppilas suun-
nittelee, orga-
nisoi ja kuvai-
lee omaa työ-
tänsä ja toi-
mintaansa työ-
vaiheittain an-
nettujen ohjei-
den mukai-
sesti. 
 
  

Oppilas suun-
nittelee ja 
työskentelee 
työvaiheittain 
annettuja oh-
jeita soveltaen 
sekä kuvailee 
omaa osaamis-
taan oman 
työskentelyn 
tarkastelun 
avulla. 
 

Oppilas suun-
nittelee ja 
työskentelee 
itsenäisesti 
sekä peruste-
lee omaa työs-
kentelyään ja 
toimintaansa. 

T2 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lemaan kotita-
louden hallin-
nassa tarvitta-
via kädentai-
toja sekä kan-
nustaa luovuu-
teen ja estetii-
kan huomioi-
miseen 

 
 

S1, S2 Oppilas oppii 
kotitalouden 
kädentaitoja ja 
kokeilee erilai-
sia työtapoja.  
Hän oppii otta-
maan huomi-
oon toiminnas-
saan luovuu-
den ja estetii-
kan. 
 

Kädentaidot 
kotitalouden 
perustehtä-
vien toteutta-
misessa, luo-
vuus ja este-
tiikka 
 
 
 

Oppilas suoriu-
tuu ohjatusti 
kädentaitoja 
edellyttävistä 
yksittäisistä 
työtehtävistä.  
 
 

Oppilas suoriu-
tuu annetuista 
kädentaitoja 
edellyttävistä 
työtehtävistä. 
 
Oppilas tietää, 
että työtehtä-
viä voi toteut-
taa luovasti 
monella ta-
valla ja että es-
tetiikalla on 
merkitystä. 
  

Oppilas suoriu-
tuu itsenäisesti 
ja soveltaa ta-
vallisimpia työ-
tapoja käden-
taitoja edellyt-
tävissä kotita-
louden tehtä-
vissä. 
 
Oppilas ottaa 
huomioon yk-
sittäisiä es-
teettisiä näkö-
kulmia. 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää luo-
vasti ja perus-
tellen erilaisia 
kädentaitoja ja 
työtapoja koti-
talouden teh-
tävissä. 
 
Oppilas perus-
telee luovuu-
den ja estetii-
kan merkitystä 
ja ottaa nämä 
huomioon 
osana kokonai-
suutta. 

T3 ohjata ja 
rohkaista oppi-
lasta valitse-
maan ja 
käyttämään 
hyvinvointia 
edistävästi ja 
kestävän kulu-
tuksen mukai-
sesti materiaa-
leja, työväli-
neitä, laitteita 
sekä tieto- ja 
viestintätekno-
logiaa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
valitsemaan ja 
käyttämään 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä ja 
teknologiaa 
kestävää elä-
mäntapaa 
edistävästi. 

Valintojen te-
keminen ja 
niiden perus-
telut toimin-
nassa 

Oppilas har-
joittelee valit-
semaan ja 
käyttämään 
annettuja ma-
teriaaleja tai 
työvälineitä 
yksilöllisesti 
ohjattuna.  

Oppilas valit-
see ja käyttää 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä tai 
teknologiaa 
annettujen oh-
jeiden mukai-
sesti.  
 
 

Oppilas sovel-
taa kestävän 
elämäntavan 
tietoja ja tai-
toja käyttäes-
sään raaka-ai-
neita, materi-
aaleja, työväli-
neitä tai tek-
nologiaa.  

Oppilas valit-
see, käyttää ja 
perustelee 
kestävää elä-
mäntapaa tu-
kevia raaka-ai-
neita, työväli-
neitä, materi-
aaleja tai tek-
nologiaa. 
 
 
. 

T4 ohjata oppi-
lasta suunnit-
telemaan ajan-
käyttöään ja 
työn etene-
mistä sekä 
ylläpitämään 
järjestystä op-
pimistehtävien 
aikana 

 
 
 

S1, S2 Oppilas oppii 
suunnittele-
maan omaa 
toimintaansa 
suhteessa käy-
tettävissä ole-
vaan aikaan ja 
annettuun 
tehtävään. 
Hän oppii huo-
lehtimaan työ-
tehtävien ja 
työympäristön 
järjestyksestä 
oppimisympä-
ristössään. 

Ajanhallinta ja 
järjestyksen 
ylläpitäminen 

Oppilas toimii 
aikataulussa ja 
ylläpitää tehtä-
vien sekä työ-
ympäristön 
järjestystä oh-
jattuna.  
 
 

Oppilas ylläpi-
tää työtehtä-
vien järjestystä 
annettujen oh-
jeiden ja aika-
taulun mukaan 
erillisissä työ-
vaiheissa. 
 
Oppilas tarvit-
see ohjausta 
työympäristön 
järjestyksen yl-
läpitämisessä. 

Oppilas etenee 
ohjeiden mu-
kaisesti vai-
heittain ja yllä-
pitää työtehtä-
vien ja työym-
päristön järjes-
tystä.  
 
Oppilas suun-
nittelee ja en-
nakoi ajan-
käyttöään. 
 

Oppilas työs-
kentelee itse-
näisesti ja vas-
tuullisesti sekä 
osaa perustella 
ajankäyttöään, 
työtehtävien ja 
työympäristön 
järjestyksen 
merkitystä ja 
toimintojen 
etenemistä 
osana oppimis-
ympäristöä. 

T5 ohjata ja 
motivoida op-
pilasta toimi-
maan hygiee-
nisesti, turval-
lisesti ja er-
gonomisesti 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
toimimaan hy-
gieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
kotitalouden 

Turvallisuus ja 
voimavarojen 
kannalta kes-
tävä toiminta 

Oppilas toimii 
hygieenisesti 
ja turvallisesti 
ohjattuna. 

Oppilas työs-
kentelee hy-
gieenisesti ja 
turvallisesti 
annettujen oh-
jeiden mukai-
sesti. 

Oppilas työs-
kentelee ohjei-
den mukaisesti 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 

Oppilas perus-
telee toimin-
taansa turvalli-
suuden, hy-
gieenisyyden, 
ergonomian 
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sekä ohjata 
kiinnittämään 
oppilaan huo-
miota käytet-
tävissä oleviin 
voimavaroihin 

toimintaympä-
ristöissä ot-
taen huomi-
oon käytettä-
vissä olevat ai-
neelliset voi-
mavarat. 

tai kustannus-
ten ja energi-
ankäytön kan-
nalta tarkoi-
tuksenmukai-
sesti. 

tai kustannus-
ten ja energi-
ankäytön nä-
kökulmasta. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lemaan kuun-
telua, rakenta-
vaa keskuste-
lua ja argu-
mentointia op-
pimistehtävien 
suunnittelussa 
ja toteuttami-
sessa 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
kohtaamaan, 
kuuntelemaan, 
keskustele-
maan ja argu-
mentoimaan 
vertaisryh-
mässä. 

Kuuntelu, kes-
kustelu ja ar-
gumentointi 
yhteisessä 
suunnitte-
lussa 

Oppilas  
osallistuu sa-
tunnaisesti tai 
kysymysten tu-
kemana kes-
kusteluun yh-
teisissä suun-
nittelu- ja työ-
tilanteissa. 

Oppilas osallis-
tuu keskuste-
luun, pyrkii 
kuuntelemaan 
ja tuo esille 
omia näkökul-
mia yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

Oppilas kuun-
telee eri näkö-
kulmia ja ilmai-
see rakenta-
vasti omia nä-
kemyksiään 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

Oppilas on ak-
tiivinen kes-
kusteluissa ja 
ottaa eri näkö-
kulmat huomi-
oon sekä pe-
rustelee omat 
näkemyksensä 
rakentavasti. 
 
Oppilas kan-
nustaa toisia 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

T7 aktivoida 
oppilasta tun-
nistamaan ar-
jen rakentu-
mista ja kult-
tuurisesti mo-
nimuotoisia 
toimintaympä-
ristöjä sekä ko-
titalouksien 
perinteitä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan, 
miten arki eri-
laisissa kotita-
louksissa ra-
kentuu ja ajal-
lisesti järjes-
täytyy. Hän 
oppii kohtaa-
maan hyväksy-
västi kotien 
kulttuurista 
monimuotoi-
suutta. 

Arjen raken-
tumisen sekä 
kotitalouksien 
erilaisuuden 
hahmottami-
nen 

Oppilas ni-
meää arkiru-
tiineja sekä 
tunnistaa eri-
laisia kotikult-
tuureita. 

Oppilas kuvai-
lee arkiru-
tiineja, arjen 
rakentumista, 
kotitalouksien 
perinteitä ja 
erilaisia koti-
kulttuureita. 
 

Oppilas mää-
rittelee arjen 
rakentumista 
ja kotitalouk-
sien arkiru-
tiineja erilai-
sissa kotikult-
tuureissa. 
 

Oppilas perus-
telee kotita-
louksien arjen 
rakentumista 
ja  
erilaisten koti-
kulttuurien 
ajankäyttöä.  

T8 ohjata oppi-
lasta työsken-
telemään yksin 
ja ryhmässä 
sekä sopimaan 
työtehtävien 
jakamisesta ja 
ajankäytöstä 

S1, S2 Oppilas oppii 
työskentele-
mään itsenäi-
sesti sekä 
osana ryhmää 
ja yhteistä työ-
tehtävää. Hän 
oppii sopi-
maan työteh-
tävien jaka-
mista. 

Voimavarojen 
käyttäminen 
ja yhteisten 
sopimusten 
tekemisen op-
piminen 

Oppilas har-
joittelee yksi-
löllisesti ohjat-
tuna itsenäistä 
työskentelyä ja 
osallistuu ryh-
män toimin-
taan satunnai-
sesti. 
  

Oppilas har-
joittelee itse-
näistä työsken-
telyä ja vas-
tuunottoa 
omasta työs-
tään ja osallis-
tuu ryhmän 
toimintaan yh-
dessä sovitulla 
tavalla. 

Oppilas työs-
kentelee yksin 
ja ryhmässä 
sekä pyrkii toi-
mimaan raken-
tavasti ja työ-
tehtävistä neu-
votellen. 

 
Oppilas tietää, 
mitä tarkoittaa 
tasapuolinen 
työnjako sekä 
pääsee sopi-
mukseen työ-
tehtävien jaka-
misesta osallis-
tumalla pää-
töksentekoon. 

Oppilas toimii 
itsenäisesti ja 
tasapuolisesti 
sekä toimii 
ryhmässä yh-
teistyökykyi-
sesti ja vas-
tuullisesti. 

 

T9 kannustaa 
oppilasta toi-
mimaan hy-
vien tapojen 
mukaisesti 
vuorovaikutus-
tilanteissa 
sekä pohti-
maan oman 
käytöksen 
merkitystä̈ 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
asioita, jotka 
liittyvät huo-
maavaiseen 
kohteluun, ta-
pakulttuuriin 
ja vuorovaiku-
tustilanteissa 
toimimiseen. 

Toisten oppi-
laiden huo-
maavainen 
kohtelu ja ta-
pakulttuuriin 
mukainen 
käytännön 
toiminta oppi-
tunnin vuoro-
vaikutustilan-
teissa 

Oppilas tietää, 
että tapakult-
tuuri vaikuttaa 
vuorovaikutus-
tilanteisiin. 
 

Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
tapakulttuuriin 
ja toisten huo-
maavaiseen 
kohteluun liit-
tyviä asioita. 

Oppilas osaa 
toimia tapa-
kulttuuria nou-
dattaen. 
 

Oppilas osaa 
perustella ta-
pakulttuuria 
ja toisten ih-
misten huo-
maavaista koh-
telua sekä nii-
hin liittyviä 
käytännön toi-
mintatapoja. 



655 
 

ryhmän ja yh-
teisön toimin-
nassa 

Tiedonhallintataidot 

T10 kannustaa 
oppilasta 
hankkimaan ja 
arvioimaan ko-
titalouteen liit-
tyvää tietoa 
sekä ohjata 
käyttämään 
luotettavaa 
tietoa valinto-
jen perustana 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
hakemaan ja 
vertailemaan 
tietoa sekä 
tunnistamaan 
kotitalouteen 
liittyviä luotet-
tavia tietoläh-
teitä valinto-
jensa perus-
tana. 

Tietojen han-
kinta ja käyttö 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyvää tietoa 
annetuista läh-
teistä yksilölli-
sesti ohjat-
tuna. Tietojen 
hyödyntämi-
nen ja tulkitse-
minen on vä-
häistä. 
 
 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyvää tietoa 
itselleen tu-
tuista ja anne-
tuista lähteistä 
ja käyttää niitä 
toiminnas-
saan. 

Oppilas tietää, 
mistä ja miten 
kotitalouteen 
liittyviä tietoja 
voidaan hakea.  
 
 
Oppilas arvioi 
tietojen käy-
tettävyyttä ja 
lähteiden luo-
tettavuutta. 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyviä tietoja 
eri tietoläh-
teistä.  
 
Oppilas arvioi 
tiedon ja läh-
teiden luotet-
tavuutta ja 
käytettävyyttä 
ja valitsee teh-
tävään sopivat 
lähteet. 

T11 harjaan-
nuttaa oppi-
lasta luke-
maan, tulkitse-
maan ja arvioi-
maan toimin-
taohjeita sekä 
merkkejä̈ ja 
symboleja, 
jotka käsittele-
vät kotita-
loutta ja lä-
hiympäristöä 

S1, S2 Oppilas oppii 
lukemaan ja 
tulkitsemaan 
kotitalouteen 
ja lähiympäris-
töön liittyviä 
ohjeita, merk-
kejä ja symbo-
leja sekä toimi-
maan niiden 
mukaisesti. 

Toimintaohjei-
den, merkkien ja 
symbolien käyt-
täminen 

Oppilas tunnis-
taa ja nimeää 
yksittäisiä toi-
mintaohjeita ja 
merkkejä. 
 

Oppilas tunnis-
taa, nimeää, 
luokittelee ja 
käyttää kotita-
louden toimin-
taohjeita ja 
merkkejä an-
nettujen ohjei-
den mukai-
sesti. 

Oppilas sovel-
taa toiminnas-
saan kotitalou-
den toiminta-
ohjeita, merk-
kejä ja symbo-
leita. 

Oppilas perus-
telee kotita-
louden toimin-
taohjeiden, 
merkkien ja 
symboleiden 
käyttöä eri toi-
minnoissa. 
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T12 ohjata op-
pilasta, ongel-
manratkaisuun 
ja luovuuteen 
erilaisissa ti-
lanteissa ja 
ympäristöissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
soveltamaan 
tietoja ja tai-
toja, tunnista-
maan palve-
luita sekä 
osoittamaan 
luovuutta eri-
laisissa tilan-
teissa ja ympä-
ristöissä.  

Käsitteiden käyt-
täminen, tietojen 
ja taitojen sovel-
taminen sekä 
luovat ratkaisut 
tilanteissa, koti-
talouden palve-
luiden tuntemi-
nen 

Oppilas ni-
meää joitakin 
kotitalouden 
käsitteitä, tie-
toja ja taitoja 
sekä yksittäisiä 
palveluita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas käyt-
tää kotitalou-
den käsitteitä, 
tietojaan ja 
taitojaan sekä 
kuvailee yksit-
täisiä kotita-
louden palve-
luita. 

Oppilas käyt-
tää erilaisissa 
tilanteissa ko-
titalouden kä-
sitteitä, tieto-
jaan ja taito-
jaan. 
 
Oppilas kuvai-
lee erilaisia ko-
titalouden pal-
veluita ja nii-
den käyttöä 
arkielämässä. 

Oppilas käyt-
tää erilaisissa 
tilanteissa pe-
rustellen ja 
luovasti kotita-
louden käsit-
teitä, tietojaan 
ja taitojaan. 
 
Oppilas arvioi 
erilaisia kotita-
louden palve-
luita ja perus-
telee niiden 
merkitystä ja 
mahdollisuuk-
sia arkielä-
mässä. 

T13 ohjata op-
pilasta kestä-
vään elämän-
tapaan kiinnit-
tämällä oppi-
laan huomiota 
ympäristö- ja 
kustannustie-
toisuuteen 
osana arjen 
valintoja 

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
kiertotalou-
teen liittyviä 
asioita ja toi-
mintoja sekä 
ympäristöä ja 
taloutta kuor-
mittavia koti-
talouden toi-
mintoja. 
 
 

Ympäristö- ja ta-
lousteot toimin-
nassa ja päätök-
senteossa 

Oppilas luette-
lee joitakin 
ympäristöön ja 
rahankäyttöön 
liittyviä kotita-
louden toimin-
toja. 

Oppilas tietää, 
miten ympäris-
tökuormaa 
voidaan vä-
hentää sekä 
millaisia ympä-
ristö- ja talous-
tekoja voidaan 
tehdä kotita-
louksissa. 

 

Oppilas tekee 
yksittäisiä ar-
jen ympäristö- 
ja taloustekoja 
erilaisissa teh-
tävissä ja tilan-
teissa.  
 

Oppilas tekee 
ympäristö- ja 
taloustekoja 
erilaisissa teh-
tävissä ja tilan-
teissa johdon-
mukaisesti 
sekä perustel-
len niiden 
merkitystä 
kestävän ja 
vastuullisen 
elämäntavan 
ja kuluttami-
sen kannalta. 

15.4.19 OPPILAANOHJAUS  

 
Oppiaineen tehtävä  

 

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Oh-

jaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 

ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista 

sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 

 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittä-

mään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostuk-

seensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. 

Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun 

ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin 

liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanoh-

jausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 
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Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja 

vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitel-

massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-

misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden 

opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opet-

tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat 

hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-

vista muutoksista. 

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, 

yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja 

työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saata-

vuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä. 

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9 oppimis-

ympäristöön ja työskentelytapoihin.  Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen kehittä-

mään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmottamaan valintojen 

vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa 

on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laa-

jentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla.  

 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, 

opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia 

tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta 

koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustu-

mismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan 

oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun saattamista sekä 

yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoi-

hin. 

 
Oppilaanohjauksen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 
 

 
Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät si-
sältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta   

T1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-
9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää oppilaan val-
miutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tu-
kea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiske-
lustaan ja tekemistään valinnoista 

S1, S2 L3, L7 

Oppimaan oppimisen taidot   

T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä 
oppimaan oppimisen taitojaan  

S1 L1 

Elinikäinen oppiminen   

T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, 
tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään 
tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvit-
taessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan 

S1, S2 L1 
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Itsetuntemus   

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia te-
kijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytys-
tensä ja kiinnostuksensa mukaisesti 

S2 L3 

Tavoitteiden asettaminen   

T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ta-
voitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan nii-
den toteutumista 

S2, S5 L1, L3 

Työelämään suuntautuva oppiminen   

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja 
yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opis-
keltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelä-
mässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta  

S2, S3, S5 L6, L7 

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä 
tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itsel-
leen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa 
vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen  

S2, S3, S4, S5 L4, L5, L6 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnit-
telussa 

  

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestel-
män pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa et-
siä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta  

S4, S5 L4, L5 

T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun 
tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun 
näkökulmasta 

S2, S3, S5 L4, L5, L6 

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys   

T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä 
toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, 
opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja 
työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä 
sekä ulkomailla 

S4, S5 L2 

 
Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöalueista muodostetaan kokonai-

suuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Oppiminen ja opiskelu: Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen 

sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa 

elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen opiske-

luun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan kehittymistä ja tavoitteiden 

toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä 

sekä opintojensa etenemisestä.  

 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla 

oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksenteko-

taitojaan sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu. 

Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä elämässä 

tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista harjoi-

tetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppilaan taidot sekä sosiaaliset verkostot. 
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S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia 

harjaannuttaa taitojaan toimijana erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa 

ja työelämässä tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen. 

Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi urasuunnit-

telun kannalta. 

 

S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn ha-

kemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin 

aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään tutustumisjak-

soilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä 

tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.  

 

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun taitojen 

kehittyminen on jatkumo, jota syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppi-

laanohjauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdol-

lisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyntä-

mään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. 

 

Oppilaanohjauksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet 

ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, 

pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö ja vertais-

tuen mahdollisuudet huomioiden. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella 

opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryh-

mäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppi-

laan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Ohjauksen jat-

kumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle järjestetään tarvittaessa ti-

laisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, opinto-ohjaajan, 

oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. 

 

Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä ja työelämää. Op-

pilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET) koulu-

tus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia oma-

kohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhtey-

dessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutus-

tumista toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja. 

 

Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan ohjaus oppilaanohjauksessa 

vuosiluokilla 7-9  

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään 

ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen koh-

teet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö eri-

tyisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloite-
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taan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista oh-

jausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien 

nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa. 

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oi-

keus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta 

vuosiluokilla 8 ja 9188. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan 

jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, 

että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista 

perusopetuksen jälkeen. 

Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen189 toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, toiselle asteelle valmen-

tavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa190 määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilö-

kohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja 

tavoitteiden näkökulmasta.  

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppi-

laanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma191. Henkilökohtaiseen jatko-opinto-

suunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opin-

toihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan 

riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiske-

lun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjo-

taan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuk-

siin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdolli-

suuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.  

 

Formatiivinen arviointi oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi on for-

matiivista arviointia, joka perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannus-

tavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.  Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja oppivat 

arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, oh-

jaus- ja tuentarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tun-

nistamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin. He 

harjaantuvat arvioimaan tiedonhankinta- sekä tieto- ja viestintäteknologian taitojaan koulutus- ja työelä-

mätiedon hankkimisessa. Oppilaita kannustetaan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa tunnistaa eri tie-

tolähteiden luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan tiedostamaan erilaisten itsearvi-

ointimenetelmien ja -välineiden taustat sekä tunnistamaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuun-

nittelussaan. Opettajan tuella oppilaat oppivat löytämään tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa 

ja yhteiskunnassa sekä kehittävät taitoaan hakea tarvitsemiaan palveluita. 

                                                           
188 Perusopetuslaki 1216/2020 11 a § 
189 Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 10 § 
190 Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 4 § ja 5 § 
191 Perusopetuslaki 1216/2020 11 a § 
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LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ SAAMEN KIELI  
 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 

kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena saamen kieltä voivat opiskella 

saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on 

saame. Saamen kielen opetuksen tarkoituksena on tällöin tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehit-

tymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen.  

Saamen kielen opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden kieliaineiden sekä muiden oppiaineiden opetuksen 

kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan mer-

kityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan saamen kieltä ja muita kieliä. 

Lähtökohtana on oppilas aktiivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista hyödynne-

tään opetuksessa. Lisäksi koko koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulttuurista moni-

muotoisuutta.  

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus tu-

kee ja rohkaisee oppilaita käyttämään omaa kieltään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa 

koulun toiminnassa. Näin saamen kielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista 

ja oppilaat oppivat viestimään koulun oppiainesisällöistä myös saamen kielellä. Oppilaiden omat valinnat, 

osallisuuden kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Kielen 

opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä.  

Saamen kielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi on määritelty koko perusope-

tuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista saamen kielen opetusta varten. Opetuksen järjes-

täjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisym-

päristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, eriyttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimi-

sen arvioinnista. 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ SAAMEN KIELI VUOSILUOKILLA 1−2 

Vuosiluokilla 1−2 opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista oppilaita käyttämään saamen kieltä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Oppilaat oppivat kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Sana- ja kä-

sitevarantoa laajennetaan systemaattisesti kattamaan elämän eri osa-alueita. Opetuksen avulla kehitetään 

oppilaiden ajattelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaat omaksuvat lukemisen ja kirjoit-

tamisen perustaitoja sekä tutustuvat ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuu-

riperinteeseen. Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja hankkimaan tie-

toa saamen kielen avulla. Tavoitteena on oppia tiedostamaan äidinkielen merkitys ja luoda positiivinen suhde 

saamen kieleen.  

 
Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja- 
alainen osaami-
nen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   
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T1 auttaa oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoja sekä roh-

kaista oppilasta kysymään ja esittämään ajatuksiaan ja kokemuk-

siaan ilman virheiden pelkoa 

S1 L2 

T2 virittää oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta erilaisten ilmaisu-

keinojen käyttöä kohtaan 

S1 L2 

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautu-

mista lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kieli-

taidon mukaan 

S2 L1, L4 

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä tekstien ymmärtämis-

taidon oppimiseen  

S2 L1, L4 

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä 

keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi 

S2 L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 auttaa oppilasta luomaan positiivista suhtautumista kirjoitta-

miseen kielitaidon mukaan 

S3 L2 

T8 ohjata oppilasta tutustumaan saamenkieliseen kirjoitusjärjes-

telmään sekä edistämään kirjoittamisen perustaitoja  

S3 L2, L5 

T9 ohjata oppilasta harjoittelemaan tekstin tuottamista sekä roh-

kaista häntä ilmaisemaan kirjallisesti ajatuksiaan ja havaintojaan 

kielitaidon mukaan 

S3 L1, L2 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 rohkaista oppilasta käyttämään saamen kieltä koulussa, ko-

tona ja lähiympäristössä sekä ohjata häntä havainnoimaan omaa 

kielenkäyttöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin 

S4 L1, L2, L3 

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulttuuriyh-

teisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyttämään ja arvos-

tamaan saamenkielistä kulttuuritarjontaa 

S4 L2, L7 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T12 kannustaa oppilasta käyttämään saamen kieltä erilaisissa 

opiskelutilanteissa 

S5 L1, L2, L5 

T13 rakentaa hyvä yhteistyö saamen kielen opetuksen ja muun al-

kuopetuksen välille 

S5 L1, L7 

 

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 1–2 

 

Saamen kielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä moni-

puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 

kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saa-

vuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muo-

dostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, 

kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ilmai-

sukeinoihin muun muassa leikkejä, pelejä ja draamaa hyödyntäen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Tutustutaan erilaisiin teksteihin, kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinker-

taisiin tieto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Harjoitellaan lukemista sekä kysymysten tekemistä ja niihin vas-

taamista erityisesti kertovien ja kuvaavien tekstien pohjalta. Keskustellaan teksteistä ja jaetaan kokemuksia 

niistä.  Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa teksteihin tutustumalla. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja harjoitellaan kirjoittamista 

yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Havainnoidaan saamen kielen käyttöä kotona, kou-

lussa ja lähiympäristössä sekä rohkaistaan käyttämään saamen kieltä yhteistyössä muun alkuopetuksen 

kanssa. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan opiskelun kieleen ja harjoitellaan tiedonalojen kielen 

perusteita yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 1–2 

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan 

kielellisen kehityksen edistymisestä.  Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa kielitai-

tonsa vahvuuksista sekä edistymisestään saamen kielen oppijoina. Oppilaat saavat myös monipuolisesti pa-

lautetta siitä, miten ymmärtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun 

sekä tuottavat ja tulkitsevat tekstejä. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita saamen kielessä ovat 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä, lukemisharrastuneisuuden vahvistuminen  
- edistyminen tekstien tuottamisessa 
- edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merki-

tyksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista 
 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ SAAMEN KIELI VUOSILUOKILLA 3–6  

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on kannustaa oppilaita toimimaan aktiivisesti saamen kie-

lellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaat oppivat lukemaan erilaisia lukemistapoja käyttäen, jäsen-

tämään lukemaansa ja jakamaan lukukokemuksiaan sekä vahvistavat kirjoitetun kielen ja oikeinkirjoituksen 

hallintaa. Oppilaat tutustuvat kielen keskeisimpiin ominaispiirteisiin. Oppilaat oppivat vertailemaan kieliä ja 

hyödyntämään kielitaitoa erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla saamen kielen avulla tietoa eri oppi-

aineissa. Tavoitteena on syventää suhdetta omaan kieleen ja oppia arvostamaan eri kielten taitoa.  Tavoit-

teena on myös oppia arvioimaan ja ohjaamaan omaa oppimista. Oppilaan opiskelumotivaatiota vahvistetaan 

yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa.  

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
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Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa 

S1 L2 

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön ryhmä- 

ja vuorovaikutustilanteissa  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa sekä vastaanot-

tamaan ja antamaan palautetta 

S1 L1 

Tekstien tulkitseminen   

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten 

tekstien käyttöön kielitaidon mukaan 

S2 L1, L4, L5 

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista, 

kehittämään tekstien ymmärtämisen taitoja sekä kartuttamaan 

sana- ja käsitevarantoa 

S2 L4, L5 

T6 ohjata oppilasta käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten 

saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustele-

maan teksteistä 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suh-

tautumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan 

S3 L2 

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoitta-

misen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa  

S3 L1, L2, L5 

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaise-

mista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä 

S3 L1, L2 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 auttaa oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuurista identiteet-

tiä sekä äidinkielen merkitystä 

S4 L1, L2 

T11 ohjata oppilasta tutustumaan saamen kielen keskeisimpiin ra-

kenteisiin 

S4 L1, L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään saamen kielen taitoa kaikessa 

oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä  

S5 L1, L4 

T13 tarjota oppilaalle välineitä saamenkielisen tiedon etsimiseen, 

pohtimiseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itse-

ohjautuva tapa opiskella saamen kieltä 

S5 L1, L4, L5 

 
Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 3–6 

 

Saamen kielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä moni-

puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 

kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saa-

vuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muo-

dostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan yhteistyötaitoja, kuten kuuntelemista ja aloitteiden 

tekemistä sekä tehdään esityksiä hyödyntämällä omakielisen lähiympäristön ja median mahdollisuuksia. Har-

joitellaan oman toiminnan arviointia ja palautteen antamista ja vastaanottamista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Työskennellään monipuolisesti erilaisten tekstien kanssa niin, että suhde saamen-

kieliseen tekstimaailmaan vahvistuu. Syvennetään lukemisen ja tekstien tulkinnan taitoa tutustumalla erilai-

siin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, erityisesti kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaa ottaviin tekstei-

hin. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, muun muassa kysymistä, silmäilyä ja tiivistämistä. Kes-

kustellaan teksteistä, jaetaan lukukokemuksia ja syvennetään tuntemusta siitä, miten erilaiset tekstit raken-

tuvat. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita sekä tekstin rakennetta. Harjoitellaan 

käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja sekä saamen kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteitä ja niiden käyttöä 

omassa tekstissä. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä tekstejä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan kulttuurisen identiteetin muodostumista 

sekä saamen kielen käyttöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä. Tutustutaan saamen kielen keskeisimpiin 

rakenteisiin. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan eri oppiaineiden käsitteisiin ja tekstikäytänteisiin 

sekä vertaillaan tiedonalojen tekstejä. Harjoitellaan saamenkielisen tiedon hakua ja median käyttöä. Esitel-

lään ja harjoitellaan erilaisia kielenoppimisen strategioita. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 3–6 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa 

oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suulli-

sesti ja kirjallisesti on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. Arviointi tuottaa 

tietoa myös opetuksen suunnittelulle. Palautteen avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edis-

tymisestä sekä itsestään saamen kielen oppijana ja taidostaan hyödyntää kielitaitoaan oppimisen tukena. 

Saamen kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

päättyessä opettaja käyttää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. Oppimisen edistymisen kannalta 

keskeisiä ovat saamen kielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppi-

misstrategiat.  

 

Perusopetusta täydentävän saamen kielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokan päätteeksi  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvän osaamisen kuvaus 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 kannustaa oppilasta 
toimimaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilan-
teissa toimiminen  

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin. Oppilas kuuntelee ryh-
män jäsenten näkemyksiä, ottaa heidät 
huomioon ja tekee aloitteita vuorovai-
kutustilanteissa.  
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T2 kannustaa oppilasta 
erilaisten ilmaisukeinojen 
käyttöön ryhmä- ja vuo-
rovaikutustilanteissa 

S1 Ilmaisukeinojen 
käyttö  

Oppilas osaa käyttää erilaisia ilmaisukei-
noja  

T3 ohjata oppilasta arvi-
oimaan omaa toimin-
taansa sekä vastaanotta-
maan ja antamaan pa-
lautetta  

S1 Oman toiminnan 
arvioiminen sekä 
palautteen vastaan-
ottaminen ja anta-
minen  

Oppilas osaa ohjatusti arvioida toimin-
taansa sekä ottaa vastaan ja antaa pa-
lautetta. 

Tekstien tulkitseminen    

T4 innostaa oppilasta lu-
kemiseen ja omakielisten 
tekstien käyttöön kielitai-
don mukaan 

S2 Lukeminen ja oma-
kielisten tekstien 
käyttö 

 

Oppilas lukee sovitut teokset tai teksti-
katkelmat. 

 

T5 ohjata oppilasta edis-
tämään peruslukutaidon 
sujuvoitumista, kehittä-
mään tekstien ymmärtä-
misen taitoja sekä kartut-
tamaan sana- ja käsiteva-
rantoa 

S2 

 

Lukutaidon suju-
vuus ja tekstien ym-
märtäminen, sana- 
ja käsitevarannon 
laajentuminen 

Oppilas lukee sujuvasti ja hallitsee koh-
tuullisen sana- ja käsitevarannon. 

T6 ohjata oppilaita käyt-
tämään lukutaitoaan ja 
tekstejä elämysten saa-
miseksi, tiedon hankki-
miseksi ja arvioimiseksi 
sekä keskustelemaan 
teksteistä 

S2 

 

Lukutaidon ja teks-
tien käyttötaidot 
sekä teksteistä kes-
kusteleminen 

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan ja 
tekstejä elämysten saamiseksi, tiedon 
hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä osaa 
keskustella teksteistä omien kokemus-
tensa pohjalta. 

Tekstien tuottaminen    

T7 auttaa oppilasta kehit-
tämään ilmaisuaan sekä 
positiivista suhtautumista 
kirjoittamiseen kielitai-
don mukaan 

S3 Ilmaisu tekstien 
tuottamisessa 

Oppilas osaa käyttää teksteissään jos-
sain määrin erilaisia ilmaisuja. 

T8 kannustaa oppilasta 
harjoittelemaan ja suju-
voittamaan kirjoittamisen 
perustaitoja sekä tekstien 
tuottamisen taitoa  

S3  

 

Kirjoittamisen tai-
dot  

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoitus-
järjestelmän ja oikeinkirjoitusta sekä 
pystyy ohjatusti laatimaan kaunokirjalli-
sia tekstejä ja asiatekstejä.  

T9 innostaa oppilasta 
edistämään ajatusten ja 
kokemusten ilmaisemista 
asiateksteissä ja kauno-
kirjallisissa teksteissä 

S3 
 

Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen teksteissä 
 

Oppilas pystyy ohjatusti teksteissään 
kertomaan ja selostamaan ajatuksia ja 
kokemuksia. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 
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T10 auttaa oppilasta poh-
timaan kielellistä ja kult-
tuurista identiteettiä sekä 
äidinkielen merkitystä 

S4  
 

Kielelliseen ja kult-
tuuriseen identitee-
tin sekä äidinkielen 
merkityksen ha-
vainnointi  

Oppilas osaa kertoa, mitä tarkoittaa kie-
lellinen ja kulttuurinen identiteetti ja 
kuvata äidinkielen merkitystä. 
 

T11 ohjata oppilasta tu-
tustumaan saamen kielen 
keskeisimpiin rakenteisiin 
ja käyttämään niitä ilmai-
sussaan 

S4 
  
 

keskeisten rakentei-
den tuntemus 
 

Oppilas tuntee saamen kielen keskei-
simpiä rakenteita ja osaa käyttää niitä 
jossakin määrin. 

Kielen käyttö kaiken op-
pimisen tukena 

   

T12 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään saamen kie-
len taitoa kaikessa oppi-
misessa ja kehittämään 
eri tiedonalojen kieltä 

S5 
 

Saamen kielen 
käyttö oppimisessa  

Oppilas osaa käyttää ohjatusti saamen 
kieltä opiskelun tukena ja tuntee jonkin 
verran eri tiedonalojen kieltä. 

T13 tarjota oppilaalle vä-
lineitä saamenkielisen 
tiedon etsimiseen, pohti-
miseen ja arviointiin sekä 
tukea oppilasta omaksu-
maan itseohjautuva tapa 
opiskella saamen kieltä 

S5  
 

Tiedonhakutaidot Oppilas tuntee jossakin määrin saamen-
kielisen tiedonhaun lähteitä ja osaa et-
siä tietoa. Oppilas osaa opiskella saa-
men kieltä itseohjautuvasti. 
 
 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ SAAMEN KIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden saamen kielen taitoa 

kunkin kielitaidon mukaisesti. Oppilaat tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tul-

kitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde saamenkieliseen kirjallisuuteen ja kertomus- 

ja kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominais-

piirteiden osaamistaan sekä hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankki-

malla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus saamen kieltä kohtaan vahvistuu ja hei-

dän kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat omaksuvat tiedonhaluisen ja itseohjautuvan 

tavan opiskella saamen kieltä ja syventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taitoaan mo-

nipuolisesti. Oppilaat omaksuvat keinoja kehittää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyttyä. Oppilaat sy-

ventävät opiskelumotivaatiotaan yhteistyössä kotien ja saamenkielisen yhteisön kanssa. 

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liit-
tyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoaan toimia erilai-

sissa vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa toi-

mintaansa niissä 

S1 L1, L2 

Tekstien tulkitseminen   

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharras-

tustaan kielitaidon mukaan sekä kartuttamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

S2 L2, L5, L7 
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T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriit-

tistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä ja 

tulkitsemista 

S2 L2, L4, L5 

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyttää teks-

tejä ja lukutaitoaan tiedon hankkimiseksi, elämysten 

saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilaisissa 

viestintäympäristöissä  

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa 

ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positii-

vista suhtautumistaan kirjoittamiseen  

S3 L2, L5 

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja monipuolista-

maan kirjoittamisen taitoa  

S3 L1, L2 

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

S3 L1, L2, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiä sekä saamen kielen käyttöä, merkitystä ja 

asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntä-

mään erikielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa 

S4 L2, L2, L7 

T9 kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia re-

kistereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen käyttöä eri tilanteissa 

S4 L2, L4 

T10 ohjata oppilasta syventämään tietojaan saamen 

kielen keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä 

S4 L2, L4, L5 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T11 auttaa oppilasta kehittämään taitoa käyttää saa-

men kieltä tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri oppiai-

neissa ja ympäristöissä 

S5  L1, L4, L6 

 
Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 7–9 

Saamen kielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä moni-

puolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan kieleen, 

kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saa-

vuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muo-

dostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön tapahtu-

mista, harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipiteiden ilmaisemista sekä vertaillaan eri kieliyhteisöjen 

vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä omakielisen 

ympäristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista 

ja vastaanottamista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta saamenkielisiin teksteihin hyödyntämällä 

oppilaiden ehdottamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan käyttämään erilaisia lähteitä 
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saamenkielisten tekstien löytämiseksi. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan läh-

teiden luotettavuuden arviointia. Tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuksia 

ja tulkintoja teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä. Kartutetaan sana- ja käsitevarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa ottavien, pohtivien ja ohjaavien tekstien 

tuottamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään kirjoittamisprosessin vaiheiden hallintaa. Sujuvoi-

tetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Syvennetään saamen kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteiden 

tuntemusta ja niiden hallintaa omassa tekstissä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten ja sävy-

jen vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä. 

 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan saamenkieliseen mediaan ja kulttuuri-

tarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. Syvennetään saamen kielen keskeisten rakenteiden 

ja muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan tietoa myös Suomen kansal-

liskielistä ja muista vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsitteiden ja tekstikäytänteiden 

tuntemusta. Laajennetaan saamenkielisen tiedonhaun käyttöä kaiken oppimisen tukena. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 7–

9 

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. 

Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kir-

jallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas saa tietoa 

kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan 

kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän 

saamen kielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä 

määritellyt saamen kielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 

7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on saamen kielen 

opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason 

saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvo-

sanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-
voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-
lasta edistä-
mään taitoaan 
toimia erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa ja arvioi-
maan omaa 

S1 Oppilas oppii 
toimimaan mo-
nenlaisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
pystyy arvioi-
maan toimin-
taansa niissä. 

Vuorovaiku-
tusti- 
lanteissa toimi-
minen 

Oppilas osaa 
toimia satun-
naisesti itsel-
leen tutussa 
ryhmässä ja ar-
kisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
toimia tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia monen-
laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa ja pystyy 
arvioimaan toi-
mintaansa 
niissä. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti mo-
nenlaisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
pystyy säätele-



670 
 

toimintaansa 
niissä 

mään toimin-
taansa tilan-
teen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa 
oppilasta mo-
nipuolista-
maan lukuhar-
rastustaan kie-
litaidon mu-
kaan sekä kar-
tuttamaan 
sana- ja käsite-
varantoaan 

S2 Oppilas oppii 
tuntemaan 
monimuotoisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä 
sekä kartutta-
maan sana- ja 
käsitevaranto-
aan. 

Sana- ja käsite-
varanto 

Oppilas osaa 
lukea yksinker-
taisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä. 

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
tekstejä mutta 
pitäytyy enim-
mäkseen itsel-
leen tutuissa 
tekstilajeissa. 

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 
 

 

Oppilas osaa 
lukea moni-
puolisesti eri-
laisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä. 

T3 innostaa 
oppilasta ke-
hittämään erit-
televää ja kriit-
tistä lukutaitoa 
sekä erilaisten 
tekstien ym-
märtämistä ja 
tulkitsemista 

S2 Oppilas oppii 
kehittämään 
erittelevää ja 
kriittistä luku-
taitoa sekä ym-
märtämään ja 
tulkitsemaan 
erilaisia teks-
tejä. 

Erittelevä ja 
kriittinen luku-
taito 

Oppilas osaa 
hyödyntää yk-
sinkertaisia 
tekstejä tehtä-
vän suoritta-
miseksi mallin 
mukaan.  
 

 

Oppilas ym-
märtää tekstin 
sisällön ydin-
asiat ja harjoit-
telee tarkaste-
lemaan teks-
tejä kriittisesti.  
 

 

Oppilas osaa 
lukea tekstejä 
käyttäen joita-
kin lukutapoja 
sekä ymmärtää 
sisällön ydin-
asiat ja mielipi-
teen peruste-
luineen ja pys-
tyy tekemään 
jossakin mää-
rin havaintoja 
kielen ja ku-
vien keinoista 
teksteissä. 
 

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sia tekstinym-
märtämisen 
strategioita.  
 
Oppilas valit-
see, käyttää, 
tulkitsee ja ar-
vioi kriittisesti 
myös itselleen 
uudentyyppisiä 
tekstejä. 

T4 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan taitoaan 
käyttää teks-
tejä ja lukutai-
toaan tiedon 
hankkimiseksi 
ja elämysten 
saamiseksi 
sekä keskuste-
lemaan teks-
teistä erilai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä 

S2 Oppilas oppii 
pohtimaan 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa 
sekä keskuste-
lemaan teks-
teistä erilai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä. 

Taito hyödyn-
tää tekstejä ja 
lukutaitoa 

Oppilas osaa 
hyödyntää yk-
sinkertaisia 
tekstejä ja 
pohtii apukysy-
mysten ja mal-
lien avulla 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa 
hyödyntää 
mallien avulla 
ja itsenäisesti 
erilaisia teks-
tejä tiedon 
hankkimiseksi.  
 
Oppilas harjoit-
telee teksteistä 
keskustele-
mista tutuissa 
viestintäympä-
ristöissä.  

Oppilas osaa 
kirjoittaa ja 
keskustella eri-
laisista teks-
teistä pohtien 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä. 

Oppilas osaa 
kirjoittaa ja 
keskustella 
myös itselleen 
uudentyyppi-
sistä teksteistä 
kysyen, tiivis-
täen, kommen-
toiden ja poh-
tien tekstien 
yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään 
teksteissään 
omaa ilmaisu-
aan sekä aut-
taa oppilasta 
vahvistamaan 
positiivista 
suhtautumista 
kirjoittamiseen 

S3 Oppilas roh-
kaistuu kehit-
tämään teks-
teissään omaa 
ilmaisuaan ja 
vahvistaa 
myönteistä 
suhtautumis-
taan kirjoitta-
miseen. 

Tekstien tuot-
taminen ja il-
maisu 

Oppilas osaa 
tuottaa apuky-
symysten ja 
mallien avulla 
yksinkertaista 
tekstiä. 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla tekstiä 
käyttäen itsel-
leen tuttuja il-
maisuja. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä 
käyttäen moni-
puolisia ilmai-
suja. 
 

Oppilas osaa 
tuottaa moni-
puolisia tilan-
teeseen sopi-
via tekstejä 
käyttäen luovia 
ilmaisuja.  

T6 ohjata oppi-
lasta sujuvoit-
tamaan ja mo-
nipuolista-
maan kirjoitta-
misen taitoa  

S3 Oppilas oppii 
sujuvoitta-
maan ja moni-
puolistamaan 
kirjoittamisen 
taitoaan.  
 

Sujuva ja moni-
puolinen kir-
joittamisen 
taito 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisen teks-
tin, jonka vies-
tistä saa sel-
vää.  
 

Oppilas osaa 
tuottaa lyhyen 
tekstin, jonka 
viesti välittyy 
pääosin hel-
posti.  
 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti vä-
littyy helposti.  
 
Oppilas osaa 
hyödyntää kir-

Oppilas osaa 
tuottaa ym-
märrettävän ja 
sujuvan teks-
tin.  
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Oppilas osaa 
käyttää yksin-
kertaisia ra-
kenteita sekä 
pääsääntöi-
sesti esimer-
kiksi virkkeen 
lopetusmerk-
kejä ja isoa al-
kukirjainta. 

Oppilas osaa 
jaksottaa teks-
tinsä ja nou-
dattaa kirjoite-
tun yleiskielen 
keskeisiä käy-
tänteitä. 

joittamises-
saan tieto- ja 
viestintätek-
niikkaa. 

Oppilas osaa 
jäsentää teks-
tinsä ja kappa-
leensa loogi-
sesti ja kiinnit-
tää huomiota 
sanavalintoihin 
sekä noudattaa 
kirjoitetun 
yleiskielen kes-
keisiä käytän-
teitä. 

T7 kannustaa 
oppilasta tuot-
tamaan kerto-
via, kuvaavia, 
ohjaavia, kan-
taa ottavia ja 
pohtivia teks-
tejä 
 

 

S3 Oppilas oppii 
tuottamaan 
kertovia, ku-
vaavia, ohjaa-
via, kantaa ot-
tavia ja pohti-
via tekstejä. 

Taito tuottaa 
eri tekstilajeja 
edustavia teks-
tejä 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia ja 
konkreettisia 
kertovia ja ku-
vaavia tekstejä 
itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjaa-
via ja yksinker-
taisia kantaa ot-
tavia tekstejä ja 
käyttää mallien 
avulla niille tyy-
pillisiä keinoja. 
 

Oppilas osaa 
tuottaa pohti-
via ja erilaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää moni-
puolisesti niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-
lasta pohti-
maan kielel-
listä ja kulttuu-
rista identi-
teettiä sekä 
saamen kielen 
käyttöä, merki-
tystä ja ase-
maa osana eri-
laisia kieliyhtei-
söjä sekä hyö-
dyntämään eri-
kielistä mediaa 
ja kulttuuritar-
jontaa 

S4 Oppilas oppii 
pohtimaan kie-
lellistä ja kult-
tuurista identi-
teettiä sekä 
saamen kielen 
käyttöä, merki-
tystä ja ase-
maa osana eri-
laisia kieliyhtei-
söja sekä hyö-
dyntämään eri-
kielistä mediaa 
ja kulttuuritar-
jontaa. 

Kulttuuritietoi-
suuden kehit-
tyminen  
  

Oppilas osaa 
tunnistaa joita-
kin kielellisen 
ja kulttuurisen 
taustansa omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa 
kuvailla mal-
lien avulla kie-
lellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin merki-
tystä ja vertai-
lee niitä apuky-
symysten 
avulla tuttuihin 
kieliin ja kult-
tuureihin.  
 
Oppilas tuntee 
jonkin verran 
saamenkielistä 
mediaa ja kult-
tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa 
kuvailla kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin sekä saa-
men kielen 
merkitystä ja 
saamen kielen 
asemaa mui-
den kielten 
joukossa.  

 
Oppilas osaa 
hyödyntää eri-
kielistä mediaa 
ja kulttuuritar-
jontaa. 

Oppilas osaa 
kuvailla itse-
näisesti kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin sekä äidin-
kielten merki-
tystä ja ase-
maa muiden 
kielten jou-
kossa yksilön ja 
yhteiskunnan 
kannalta.  
 
Oppilas hyö-
dyntää luovasti 
ja itsenäisesti 
erikielistä me-
diaa ja kulttuu-
ritarjontaa. 

T9 kannustaa 
oppilasta tun-
nistamaan kie-
len erilaisia re-
kistereitä, esi-
merkiksi puhu-
tun ja kirjoite-
tun kielen 
eroja sekä kie-
len käyttöä eri 
tilanteissa. 

S4 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
kielen erilaisia 
rekistereitä, 
esimerkiksi pu-
hutun ja kirjoi-
tetun kielen 
eroja sekä kie-
len käyttöä eri 
tilanteissa. 

Kielitietoisuu-
den kehittymi-
nen  

Oppilas osaa 
mallien ja apu-
kysymysten 
avulla tehdä 
yksittäisiä ha-
vaintoja teks-
tien ja kielen 
piirteistä, ku-
ten kirjoitetun 
ja puhutun kie-
len eroista. 

Oppilas osaa 
mallien avulla 
tehdä havain-
toja tekstien ja 
kielen piirteistä 
ja eri rekiste-
rien ja tyylien 
eroista. 

Oppilas osaa 
tunnistaa kie-
len eri rekiste-
reitä, puhutun 
ja kirjoitetun 
kielen eroja 
sekä kielen ti-
lanteista käyt-
töä.  
 
Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla kielen 
eri rekistereitä. 

Oppilas osaa 
tunnistaa ja 
käyttää itsenäi-
sesti kielen eri 
rekistereitä 
sekä havain-
noida puhutun 
ja kirjoitetun 
kielen eroja ja 
kielen moni-
puolista tilan-
teista käyttöä. 

T10 ohjata op-
pilasta syven-
tämään tieto-
jaan saamen 
kielen keskei-
sistä raken-
teista ja analy-
soimaan niitä 

S4 Oppilas oppii 
syventämään 
tietojaan äidin-
kielen keskei-
sistä raken-
teista. 

Keskeisten ra-
kenteiden tun-
temus ja 
käyttö 

Oppilas osaa 
tunnistaa yk-
sinkertaisimpia 
saamen kielen 
rakenteita apu-
kysymysten ja 
mallien avulla. 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla joitakin 
saamen kielen 
keskeisiä ra-
kenteita tu-
tuissa ympäris-
töissä. 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla ja itse-
näisesti saa-
men kielen 
keskeisiä ra-
kenteita sekä 
käyttää niitä 

Oppilas osaa 
hyvin saamen 
kielen keskei-
set rakenteet 
ja käyttää niitä 
monipuolisesti 
myös itselleen 
uudenlaisissa 
viestintäympä-
ristöissä. 
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erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä.  

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa op-
pilasta kehittä-
mään taitoa 
käyttää saa-
men kieltä tie-
donhaussa ja 
tiedonkäsitte-
lyssä eri oppi-
aineissa ja ym-
päristöissä 
 

 

S5 Oppilas oppii 
kehittämään 
toimivaa kaksi- 
ja monikieli-
syyttään ja tai-
toaan käyttää 
sitä monipuoli-
sesti tiedon-
haussa ja tie-
donkäsittelyssä 
eri oppiai-
neissa ja ympä-
ristöissä. 

Monipuolinen 
saamen kielen 
käyttö 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla saamen 
kieltä tukena 
opiskelussa ja 
yksinkertai-
sessa tiedon-
haussa. 

Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla saamen 
kieltä ja moni-
kielisyyttään 
tukena opiske-
lussa ja tiedon-
haussa.  
 

Oppilas osaa 
käyttää itsenäi-
sesti saamen 
kieltä ja moni-
kielisyyttään 
tukena opiske-
lussa ja tiedon-
haussa.  
 
Oppilas harjoit-
telee lähteiden 
valintaa, käyt-
töä ja luotetta-
vuuden arvi-
ointia.  
Oppilas erottaa 
yleensä faktan 
mielipiteestä. 

Oppilas käyt-
tää monipuoli-
sesti ja itsenäi-
sesti saamen 
kieltä ja moni-
kielisyyttään 
tukena opiske-
lussa ja tiedon-
haussa.  
 
Oppilas osaa 
arvioida tieto-
jen käytettä-
vyyttä ja läh-
teiden luotet-
tavuutta ja va-
lita tehtävään 
sopivat läh-
teet. 
 

 

TODISTUKSET 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän saamen kielen 

opiskelusta. Todistukseen merkitään opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen 

järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle annetaan erilli-

nen osallistumistodistus. 

 

LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI  
 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 

kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena romanikieltä voivat opiskella 

kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Romanikielen opetuksen tehtä-

vänä on auttaa oppilaita kiinnostumaan omasta kielestään ja kulttuuristaan.  Opetus auttaa oppilaita raken-

tamaan ja vahvistamaan kulttuurista identiteettiään ja tukee rinnakkais- ja monikielisyyden kehittymistä.  

Opetus vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja tuo myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka rohkaisevat heitä käyt-

tämään omaa kieltään eri tilanteissa. 

Oppilaiden eri-ikäisyys ja erot romanikielen hallinnassa huomioidaan kielellisesti virikkeisen oppimisympä-

ristön rakentamisessa ja opetusmenetelmien valinnassa. Romanikielen opetuksen tulee motivoida ja tukea 

oppilaita opiskelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Romanikielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja op-

pilaan oppimisen arviointi on määritelty koko perusopetuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin 

laajuista romanikielen opetusta varten. Opetuksen järjestäjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetus-

suunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja 
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kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista 

sekä ohjauksesta, eriyttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen arvioinnista. 

Romanikielen opiskelussa vuorovaikutuksellisuus on tärkeää. Kodin ja koulun yhteistyö sekä monimediaiset 

oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen käyttöalueen laajentumiseen koulun ulkopuolelle. Roma-

nikielen tehtäviä opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien, kulttuuristen ku-

vien, äänitteiden ja sanaston avulla. Romanikulttuuriin kuuluu vahva kerronta-, musiikki- ja käsityöperinne, 

jota hyödynnetään romanikielen opetuksessa. Romanikielen opetus tukee Suomen romanikielen säilymistä 

elävänä ja vahvistaa sen yhteiskunnallista asemaa muiden kielten rinnalla. 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 1–2 

 

Vuosiluokilla 1–2 romanikielen opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää peruskielitaidon oppimista ja roh-

kaista käyttämään aiemmin opittua. Opetuksen pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opetuk-

sessa tulee ottaa huomioon oppilaiden osaamisen lähtötaso ja kielenkehityksen vaihe. Kielitaidon eri osa-

alueet liittyvät aihepiireiltään oppilaiden arkeen ja elinympäristöön, ja tukevat oppilaiden yksilöllistä kie-

lenoppimista. 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

  

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoaan sekä ilmai-

semaan itseään romanikielellä yksin ja yhdessä  

S1 L2 

T2 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T3 kannustaa oppilasta kehittämään romanikielen peruslukutaitoaan 

sekä sana- ja käsitevarantoaan  

S2 L1, L4 

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumista lu-

kemiseen sekä kannustaa erilaisista teksteistä keskustelemiseen aja-

tusten ja kokemusten jakamiseksi 

S2 L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T5 innostaa oppilasta romanikielisten tekstien tuottamiseen monime-

diaisissa oppimisympäristöissä 

S3 L1, L5 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen kirjoitustapaan sekä 

edistämään kirjoittamisen perustaitoja  

S3 L2, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T7 rohkaista oppilasta arvostamaan romanikieltä ja vahvistamaan tie-

tämystään romanien kerronta- ja kulttuuriperinteestä  

S4 L2 

T8 innostaa oppilasta käyttämään romanikieltä kielitaidon mukaan 

koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä arvostamaan omakielistä 

kulttuuritarjontaa 

S4 L2, L7 
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Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 1–2  

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua, ääntämistä ja suullista ilmaisua ni-

meämällä ympäristöä, esineitä ja asioita romanikielellä. Harjoitellaan vuorovaikutus- ja draamataitoja pareit-

tain ja ryhmissä. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan lukemista tutustumalla kertoviin ja kuvaaviin teksteihin ja keskus-

tellaan ja jaetaan kokemuksia niistä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.  

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan romanikielen kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja opitaan tuot-

tamaan isot ja pienet kirjaimet. Harjoitellaan tekstin tuottamista yksin ja yhdessä sekä keskustellaan teks-

teistä harjoitellen palautteen antamista ja saamista.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan romanikielen merkitystä itselle, perheelle, 

lähipiirille ja koululle. Tutustutaan romanien kerronta- ja kulttuuriperinteeseen hyödyntäen mahdollisuuk-

sien mukaan paikallista romaniyhteisöä. Rohkaistaan käyttämään romanikieltä ja tutustumaan romanikieli-

seen kulttuuritarjontaan. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 1–2 

 

Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan 

kielellisen kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilas saa tietoa romanikielen 

taitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään oppijana. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää.  

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita romanikielessä ovat 

 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä 
- edistyminen tekstien tuottamisessa 
- edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä sekä arjen kielenkäyttötilanteissa 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 3–6 

 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on rohkaista oppilaita käyttämään romanikielen taitoaan. Opetuksessa 

pyritään lisäämään sekä käytännönläheistä että käsitteellistä sanastoa. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan 

romanikielen keskeisimpiä ominaispiirteitä. Opetuksessa tutustutaan romanikieliseen kerrontaan ja kirjalli-

suuteen sekä harjoitellaan omaa ilmaisua. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kykyä tuottaa ja tulkita teks-

tiä monimediaisissa oppimisympäristöissä. 

 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta osallistumaan keskusteluihin ja arvostamaan 

omaa ilmaisuaan sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta 

S1 L2 
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Tekstien tulkitseminen   

T2 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, kehittä-

mään kuullun ja luetun ymmärtämistä ja huomioimaan puhe- ja kir-

jakielen eroja 

S2 L4 

T3 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja romanikielisten 

tekstien käyttöön kielitaidon mukaan 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T4 rohkaista oppilasta kehittämään omaa romanikielistä kirjallista ja 

suullista ilmaisuaan 

S3 L1, L2 

T5 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaise-

mista yksinkertaisissa asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä 

S3 L1, L2 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T6 rohkaista oppilasta keskustelemaan romanikulttuurista, romanien 

historiasta ja romanikielen merkityksestä yhteisölle 

S4 L2 

T7 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen keskeisimpiin piirtei-

siin ja vertaamaan romanikieltä suomen kieleen  

S4 L1, L2 

 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 3-6 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan mahdollisuus romanikielisiin vuorovaikutustilanteisiin 

hyödyntäen kieliyhteisön osaamista. Kehitetään draaman avulla oppilaan sana- ja ilmaisuvarantoa, keskuste-

lutaitoja sekä kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaan suhdetta romanikielisiin kertoviin, kuvaaviin ja yksinker-

taisiin kantaaottaviin teksteihin keskustelemalla niistä. Kartutetaan sanastoa ja käsitteistöä. Syvennetään tul-

kinnan taitoa tutustumalla puhe- ja kirjakieleen. Vahvistetaan oppilaan suhdetta romanikieliseen tekstimaa-

ilmaan myös omaehtoisen lukemisen avulla. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan oikeinkirjoitusta, tekstin rakennetta ja kirjoittamisen vaiheita.  Kirjoi-

tetaan tekstejä yksin ja yhdessä ja keskustellaan niistä. Harjoitellaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. 

Vahvistetaan romanikielen erikoismerkkien hallintaa. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Rohkaistaan oppilasta tutustumaan romanikieleen ja 

-kulttuuriin sekä romanien historiaan hyödyntämällä romanien kerrontaperinnettä sekä kirjallista aineistoa. 

Ohjataan oppilasta pohtimaan samanlaisuuteen ja erilaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ohjataan pohtimaan ro-

manikielen käyttöä ja keskeisiä piirteitä sekä vertailemaan kieliä. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 3–6  

 

Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat romanikielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johta-

vat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. Vuosiluokilla 3–6 pääpaino on oppimisen edistymisen arvioin-

nissa. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hän ymmärtää ja käyttää kieltä, mitä osaa kysyä, millä 

tavalla kuuntelee muita ja osallistuu yhteiseen keskusteluun. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suun-

nittelulle. Arviointipalautteen avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä itsestään kielenoppi-

jana. 
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Romanikielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

päättyessä opettaja käyttää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. 

 

Perusopetusta täydentävän romanikielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokan päätteeksi  

Opetuksen tavoite Si-
sältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvän osaamisen kuvaus 

Vuorovaikutustilanteissa toimimi-
nen 

   

T1 ohjata oppilasta osallistumaan 
keskusteluihin ja arvostamaan 
omaa ilmaisuaan sekä antamaan ja 
vastaanottamaan palautetta 

S1 Vuorovaikutustilan-
teissa toimiminen  

Oppilas pystyy osallistumaan vuo-
rovaikutustilanteisiin sekä osaa 
antaa ja vastaanottaa palautetta. 

Tekstien tulkitseminen    

T2 ohjata oppilasta tarkastelemaan 
monimuotoisia tekstejä, kehittä-
mään kuullun ja luetun ymmärtä-
mistä ja huomioimaan puhe- ja kir-
jakielen eroja ja  

S2 Kuullun ja luetun 
ymmärtäminen sekä 
puhe- ja kirjakielen 
erojen havainnointi 

Oppilas pystyy tulkitsemaan yk-
sinkertaisia tekstejä ja huomaa 
erot puhe- ja kirjakielen välillä. 

T3 innostaa oppilasta omaehtoi-
seen lukemiseen ja romanikielisten 
tekstien käyttöön kielitaidon mu-
kaan 

S2 Omaehtoinen luke-
minen ja romanikie-
listen tekstien 
käyttö 

 

Motivaation kehittymistä ja har-
rastuneisuutta ei käytetä arvosa-
nan muodostamisen perusteena. 

Tekstien tuottaminen    

T4 rohkaista oppilasta kehittämään 
omaa romanikielistä kirjallista ja 
suullista ilmaisuaan 

S3 Tekstien tuottami-
nen 

Oppilas osaa tuottaa yksinkertai-
sia romanikielisiä tekstejä. 

T5 innostaa oppilasta edistämään 
ajatusten ja kokemusten ilmaise-
mista yksinkertaisissa asiateksteissä 
ja kaunokirjallisissa teksteissä 

S3 Ajatusten ja koke-
musten ilmaisemi-
nen  

Oppilas pystyy ilmaisemaan aja-
tuksia ja kokemuksia ohjatusti eri-
laisissa teksteissä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen 

   

T6 rohkaista oppilasta keskustele-
maan romanikulttuurista, romanien 
historiasta ja romanikielen merki-
tyksestä yhteisölle 

S4 Kulttuuritietoisuu-
den kehittyminen 

Oppilas osaa tuetusti keskustella 
romanikulttuurista, romanien his-
toriasta ja romanikielen merkityk-
sestä romaniyhteisölle 

T7 ohjata oppilasta tutustumaan 
romanikielen keskeisimpiin piirtei-
siin ja vertaamaan romanikieltä 
suomen kieleen  

S4 Kielitietoisuuden ke-
hittyminen 

Oppilas tuntee romanikielen kes-
keisimpiä piirteitä ja osaa nimetä 
keskeisimmät yhtäläisyydet ja 
erot romanikielen ja suomen kie-
len välillä. 
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PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetus painottuu suullisen ja kirjallisen ilmaisun monipuolistamiseen ja kielen rakenteiden 

hallinnan vahvistamiseen. Sana- ja ilmaisuvarannon laajentamisessa kiinnitetään huomiota abstraktiin ja yh-

teiskunnalliseen sekä nuorten käyttämään sanastoon. Tavoitteena on opettaa oppilaille päättelevää ja ar-

vioivaa lukemista. Opetuksessa lisätään oppilaiden tietoisuutta heidän osallisuudestaan romanikielen säilyt-

täjinä. 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä sekä toi-

mimaan monikielisissä ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa ja 

arvioimaan omaa toimintaansa niissä 

S1 L1, L2 

Tekstien tulkitseminen   

T2 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kehittää tekstien tulkinnan tai-

toa ja monipuolistaa sana- ja ilmaisuvarantoaan hyödyntäen sekä kou-

lussa että muualla opittua 

S2 L4 

T3 kannustaa oppilasta keskustelemaan teksteistä erilaisissa viestin-

täympäristöissä sekä syventämään tekstilajien tuntemusta 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T4 innostaa oppilasta vahvistamaan tekstien tuottamisen taitoa ja 

tuottamaan erilaisia tekstejä monimediaisissa oppimisympäristöissä 

S3 L5 

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan 

sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positiivista suhtautumista kirjoit-

tamiseen 

S3 L2, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T6 ohjata oppilasta tutustumaan romanikieliseen kirjallisuuteen ja 

mediaan, ymmärtämään omat mahdollisuutensa romanikielen säilyt-

täjänä sekä hyödyntämään kaksi- tai monikielisyyttään 

S4 L7 

 
Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosi-

luokilla 7–9 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Rohkaistaan oppilasta keskustelemaan kielivarantoaan käyttäen. 

Harjoitellaan esiintymistä yksin ja yhdessä. Syvennetään oman kieliyhteisön suullisen perinteen sekä keskus-

telutapojen tuntemusta. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanotta-

mista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Ohjataan oppilasta omatoimiseen sana- ja ilmaisuvarannon kartuttamiseen. Vah-

vistetaan oppilaan kiinnostusta romanikielisiin teksteihin ja tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin tekstei-

hin.  Keskustellaan lukukokemuksista eri viestintäympäristöissä. 

 



678 
 

S3 Tekstien tuottaminen: Syvennetään romanikielen kirjoitustaitoa sekä oikeinkirjoituksen erityispiirteiden 

hallintaa. Harjoitellaan erilaisten tekstien tuottamista, pohditaan sanojen merkityksiä ja keskustellaan roma-

nikielelle tyypillisistä ilmaisuista. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Keskustellaan teksteistä 

ja annetaan palautetta niistä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Havainnoidaan romanikielen käyttöä ja sen merki-

tystä kotimaassa ja maailmalla. Tutustutaan romanikieliseen mediaan ja vertaillaan eri sukupolvien kielen 

käyttöä. Hankitaan tietoa myös Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yk-

silölle ja yhteisölle. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 7–9  

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. 

Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kir-

jallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas saa tietoa 

kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan 

kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän 

romanikielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä 

määritellyt romanikielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 

7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on romanikielen ope-

tuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason 

saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvo-

sanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-
voite 
 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista 
oppilasta ilmai-
semaan itse-
ään romanikie-
lellä sekä toi-
mimaan moni-
kielisissä ja -
kulttuurisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
arvioimaan 
omaa toimin-
taansa niissä 

S1 Oppilas oppii 
toimimaan mo-
nikielisissä ja -
kulttuurisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
pystyy arvioi-
maan toimin-
taansa niissä. 

Suullinen il-
maisu ja vuo-
rovaikutustai-
dot 

Oppilas osaa 
toimia satun-
naisesti itsel-
leen tutussa 
ryhmässä ja ar-
kisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
toimia tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia monen-
laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa ja pystyy 
arvioimaan toi-
mintaansa 
niissä. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti mo-
nenlaisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
pystyy säätele-
mään toimin-
taansa tilan-
teen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 tarjota op-
pilaalle mah-
dollisuuksia ke-
hittää tekstien 
tulkinnan taito-

S2 Oppilas oppii 
tuntemaan 
monimuotoisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä 

Tekstien tulkin-
nan taito sekä 
sana- ja ilmai-
suvarannon 
laajuus 

Oppilas osaa 
lukea yksinker-
taisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä. 

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
tekstejä mutta 
pitäytyy enim-

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 
 

Oppilas osaa 
lukea moni-
puolisesti eri-
laisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä. 
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aan ja moni-
puolistaa sana- 
ja ilmaisuva-
rantoaan hyö-
dyntäen sekä 
koulussa että 
muualla opit-
tua 

sekä kartutta-
maan sana- ja 
ilmaisuvaran-
toaan. 

mäkseen itsel-
leen tutuissa 
tekstilajeissa. 

 

T3 kannustaa 
oppilasta kes-
kustelemaan 
teksteistä eri-
laisissa viestin-
täympäris-
töissä sekä sy-
ventämään 
tekstilajien 
tuntemustaan 
 

 

S2 Oppilas oppii 
pohtimaan 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa 
sekä keskuste-
lemaan teks-
teistä erilai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä. 

Teksteistä kes-
kustelu ja teks-
tilajien tunte-
mus 

Oppilas osaa 
hyödyntää yk-
sinkertaisia 
tekstejä ja 
pohtii apukysy-
mysten ja mal-
lien avulla 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa. 
  
 

Oppilas osaa 
keskustella 
teksteistä tu-
tuissa viestin-
täympäris-
töissä ja tuntee 
joitakin teksti-
lajeja. 

Oppilas osaa 
kirjoittaa ja 
keskustella eri-
laisista teks-
teistä pohtien 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä.  
 
Oppilas tuntee 
eri tekstilajeja. 

Oppilas osaa 
kirjoittaa ja 
keskustella 
myös itselleen 
uudentyyppi-
sistä teksteistä 
kysyen, tiivis-
täen, kommen-
toiden ja poh-
tien tekstien 
yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T4 innostaa 
oppilasta vah-
vistamaan 
tekstien tuot-
tamisen taitoa 
ja tuottamaan 
erilaisia teks-
tejä monime-
diaisissa oppi-
misympäris-
töissä  

S3 Oppilas oppii 
sujuvoitta-
maan ja moni-
puolistamaan 
romanikielisen 
tekstin tuotta-
misen taito-
aan.  
 

Tekstien tuot-
taminen 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisen teks-
tin, jonka vies-
tistä saa sel-
vää.  
 
Oppilas osaa 
käyttää yksin-
kertaisia ra-
kenteita sekä 
pääsääntöi-
sesti esimer-
kiksi virkkeen 
lopetusmerk-
kejä ja isoa al-
kukirjainta. 

Oppilas osaa 
tuottaa lyhyen 
tekstin, jonka 
viesti välittyy 
pääosin hel-
posti.  
 
Oppilas osaa 
jaksottaa teks-
tinsä ja nou-
dattaa kirjoite-
tun yleiskielen 
keskeisiä käy-
tänteitä. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti vä-
littyy helposti.  
 
Oppilas osaa 
hyödyntää kir-
joittamises-
saan tieto- ja 
viestintätek-
niikkaa. 

Oppilas osaa 
tuottaa ym-
märrettävän ja 
sujuvan teks-
tin.  
 
Oppilas osaa 
jäsentää teks-
tinsä ja kappa-
leensa loogi-
sesti ja kiinnit-
tää huomiota 
sanavalintoihin 
sekä noudattaa 
kirjoitetun 
yleiskielen kes-
keisiä käytän-
teitä. 

T5 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään 
teksteissään 
omaa ilmaisu-
aan sekä aut-
taa oppilasta 
vahvistamaan 
positiivista 
suhtautumista 
kirjoittamiseen 

S3 Oppilas roh-
kaistuu kehit-
tämään teks-
teissään omaa 
ilmaisuaan ja 
vahvistaa 
myönteistä 
suhtautumis-
taan kirjoitta-
miseen. 

Ilmaisu Oppilas osaa 
tuottaa apuky-
symysten ja 
mallien avulla 
yksinkertaista 
tekstiä. 

 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla tekstiä 
käyttäen itsel-
leen tuttuja il-
maisuja. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstiä 
käyttäen moni-
puolisia ilmai-
suja. 

Oppilas osaa 
tuottaa moni-
puolisia tilan-
teeseen sopi-
via tekstejä 
käyttäen luovia 
ilmaisuja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6 ohjata oppi-
lasta tutustu-
maan romani-
kieliseen kirjal-
lisuuteen ja 
mediaan, ym-
märtämään 
omat mahdolli-
suutensa ro-
manikielen säi-
lyttäjänä sekä 
hyödyntämään 

S4 Oppilas oppii 
pohtimaan ro-
manikielen 
käyttöä, sen 
merkitystä ja 
asemaa osana 
kaksi- tai moni-
kielisiä yhtei-
söjä. Hän oppii 
hyödyntämään 
romaneja kä-
sittelevää ja 

Romanikielisen 
kirjallisuuden 
ja median tun-
temus 

Oppilas osaa 
tunnistaa joita-
kin kielellisen 
ja kulttuurisen 
taustansa omi-
naispiirteitä. 

Oppilas osaa 
kuvailla mal-
lien avulla kie-
lellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin merki-
tystä ja vertai-
lee niitä apuky-
symysten 
avulla tuttuihin 
kieliin ja kult-
tuureihin.  

Oppilas osaa 
kuvailla kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin sekä roma-
nikielen merki-
tystä ja ase-
maa muiden 
kielten jou-
kossa.  
 

Oppilas osaa 
kuvailla itse-
näisesti kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin sekä äidin-
kielten merki-
tystä ja ase-
maa muiden 
kielten jou-
kossa yksilön ja 
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kaksi- tai moni-
kielisyyttään 

romanikielistä 
mediaa, kirjalli-
suutta ja kult-
tuuritarjontaa. 

 
Oppilas tuntee 
jonkin verran 
romanikielistä 
mediaa, kirjalli-
suutta ja kult-
tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa 
hyödyntää ro-
maneja käsitte-
levää ja roma-
nikielistä me-
diaa, kirjalli-
suutta ja kult-
tuuritarjontaa. 

yhteiskunnan 
kannalta.  
 
Oppilas hyö-
dyntää luovasti 
ja itsenäisesti 
romaneja kä-
sittelevää ja 
romanikielistä 
mediaa, kirjalli-
suutta ja kult-
tuuritarjontaa. 

 

 

TODISTUKSET 

 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus oppilaan perusopetusta täydentävän ro-

manikielen opiskelusta. Todistukseen merkitään opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana 

opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle anne-

taan erillinen osallistumistodistus. 

 

LIITE 3 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI  
 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 

kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat 

opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 

Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän mukaan voivat opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkie-

liset oppilaat, jotka osallistuvat ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen. Oppilaan oman äidin-

kielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää 

kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja suomi toisena 

kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kanssa sekä muiden aineiden opetuksen kanssa. Yhteisen kielikasvatuksen 

tehtävänä on lisätä oppilaiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yh-

teiskunnalle sekä ohjata heitä arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Lähtökohtana on oppilas ak-

tiivisena toimijana, jolloin oppilaiden kielitaitoa ja muuta osaamista hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi koko 

koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.  

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan koulun ulkopuolella. Opetus tu-

kee ja rohkaisee oppilaita käyttämään omaa kieltään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa 

koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksu-

mista ja oppilaat oppivat viestimään koulun oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Oppilaiden omat valin-

nat, osallisuuden kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. 

Kielen opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä.  
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Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu kaikille niille kielille, joita opetetaan oppilaan omana äidin-

kielenä. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja sisällöt on määritelty koko perusopetuksen ajan an-

nettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista oppilaan oman äidinkielen opetusta varten. Opetuksen järjestäjä 

laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä, oppimisympäris-

töihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, erityttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen 

arvioinnista. Opetuksen järjestäjän opetussuunnitelma voi olla myös kielikohtainen. Kielikohtaisessa Opetus-

suunnitelmassa opetuksen tavoitteet määritellään, sisällöt valitaan ja arviointikriteerit asetetaan huomioi-

den opetettavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat 

voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. Perusopetuksessa saavutettu oppilaan osaaminen 

voi vaihdella kielittäin.  

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 1−2 

Vuosiluokilla 1−2 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppia käyttämään omaa äidinkieltä erilaisissa vuorovai-

kutustilanteissa. Oppilas oppii kuuntelemaan, kysymään, vastaamaan ja kertomaan. Sana- ja ilmaisuvarantoa 

laajennetaan systemaattisesti kattamaan elämän eri osa-alueita. Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden 

ajattelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä kotien kanssa. Oppilas omaksuu lukemisen ja kirjoittamisen perus-

taitoja sekä tutustuu ikätasoaan vastaavaan lastenkirjallisuuteen sekä kertomus- ja kulttuuriperinteeseen. 

Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä erilaisissa oppimisympäristöissä ja hankkimaan tietoa äidinkielen 

avulla. Tavoitteena on oppia tiedostamaan oman äidinkielen merkitys ja luoda positiivinen suhde omaan kie-

leen.  

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin liitty-
vät sisältöalueet 

Laaja- 
alainen osaami-
nen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 auttaa oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoja sekä roh-

kaista oppilasta kysymään ja esittämään ajatuksiaan ja kokemuk-

siaan ilman virheiden pelkoa 

S1 L2 

T2 virittää oppilaan uteliaisuutta ja kiinnostusta erilaisten ilmaisu-

keinojen käyttöä kohtaan 

S1 L2 

T3 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautu-

mista lukemiseen sekä kannustaa omaehtoiseen lukemiseen kieli-

taidon mukaan 

S2 L1, L4 

T5 innostaa oppilasta peruslukutaidon sekä tekstien ymmärtämis-

taidon oppimiseen  

S2 L1, L4 

T6 ohjata oppilasta erilaisiin teksteihin tutustumisessa sekä niistä 

keskustelemisessa ajatusten ja kokemusten jakamiseksi 

S2 L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 auttaa oppilasta luomaan positiivista suhtautumista kirjoitta-

miseen kielitaidon mukaan 

S3 L2 
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T8 ohjata oppilasta tutustumaan omakieliseen kirjoitusjärjestel-

mään sekä edistää kirjoittamisen perustaitoja  

S3 L2, L5 

T9 ohjata oppilasta harjoittelemaan tekstin tuottamista sekä roh-

kaista ilmaisemaan kirjallisesti ajatuksiaan ja havaintojaan kielitai-

don mukaan 

S3 L1, L2 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 rohkaista oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään koulussa, 

kotona ja lähiympäristössä sekä ohjata havainnoimaan omaa kie-

lenkäyttöään ja tutustumaan kielen perusrakenteisiin  

S4 L1, L2, L3 

T11 kannustaa oppilasta tutustumaan oman kieli- ja kulttuuriyh-

teisön tapa- ja juhlaperinteisiin sekä ohjata käyttämään ja arvos-

tamaan omakielistä kulttuuritarjontaa 

S4 L2, L7 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T12 kannustaa oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään erilai-

sissa opiskelutilanteissa 

S5 L1, L2, L5 

T13 rakentaa hyvä yhteistyö oman kielen opetuksen ja muun al-

kuopetuksen välille 

S5 L1, L7 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältö-

alueet vuosiluokilla 1–2 

 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa 

sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan 

kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoittei-

den saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalu-

eista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua ja suullista ilmaisua ryhmässä, kuten kes-

kustelua, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja ilmaisukei-

noihin muun muassa leikkejä, pelejä ja draamaa hyödyntäen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Tutustutaan erilaisiin teksteihin, kuten satuihin, kertomuksiin, runoihin, yksinker-

taisiin tieto- ja mediateksteihin sekä kuviin. Harjoitellaan lukemista sekä kysymysten tekemistä ja niihin vas-

taamista erityisesti kertovien ja kuvaavien tekstien pohjalta. Keskustellaan teksteistä ja jaetaan kokemuksia 

niistä.  Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa teksteihin tutustumalla. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja harjoitellaan kirjoittamista 

yksin ja yhdessä sekä leikitellään kielellä. 

 

S4 Taito ymmärtää kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria: Havainnoidaan oman äidinkielen käyttöä kotona, kou-

lussa ja lähiympäristössä sekä rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltä yhteistyössä muun alkuopetuksen 

kanssa. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan opiskelun kieleen ja harjoitellaan tiedonalojen kielen 

perusteita yhteistyössä muun alkuopetuksen kanssa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 1–

2 
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Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan 

kielellisen kehityksen edistymisestä.  Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilas saa tietoa kielitaitonsa 

vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilas saa myös monipuolisesti pa-

lautetta siitä, miten hän ymmärtää ja käyttää kieltä, ilmaisee itseään, osallistuu yhteiseen keskusteluun sekä 

tuottaa ja tulkitsee tekstejä. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita oppilaan omassa äidinkie-

lessä ovat 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä, lukemisharrastuneisuuden vahvistuminen  
- edistyminen tekstien tuottamisessa 
- edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merki-

tyksestä sekä arjen kielenkäyttötilanteista 
 

Oppilaan omassa äidinkielessä huomiota kiinnitetään erityisesti kyseisen kielen ymmärtämisen kehittymi-

seen. Opittavan kielen erityispiirteet, muun muassa kirjoitusjärjestelmä vaikuttavat oppilaiden mahdollisuuk-

siin edistyä kyseisen kielen taidoissa.  

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 3–6  

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on oppia toimimaan aktiivisesti omalla äidinkielellä erilaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa. Oppilaat oppivat lukemaan erilaisia lukemistapoja käyttäen, jäsentämään lukemaansa ja 

jakamaan lukukokemuksiaan sekä kehittämään kirjoitusjärjestelmän hallintaansa. Oppilaat tutustuvat kielen 

keskeisimpiin ominaispiirteisiin. Oppilaat oppivat vertailemaan kieliä ja hyödyntämään kielitaitoa erilaisissa 

oppimisympäristöissä hankkimalla äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Tavoitteena on syventää suh-

detta omaan kieleen ja oppia arvostamaan eri kielten taitoa.  Tavoitteena on myös oppia arvioimaan ja oh-

jaamaan omaa oppimista. Oppilaan opiskelumotivaatiota vahvistetaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön 

kanssa.  

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisäl-
töalueet 

Laaja- 
alainen osaami-
nen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 kannustaa oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa S1 L2 

T2 kannustaa oppilasta erilaisten ilmaisukeinojen käyttöön, myös 

ryhmä- ja vuorovaikutustilanteissa  

S1 L2 

T3 ohjata oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa ja vastaanotta-

maan sekä antamaan palautetta siitä  

S1 L1 

Tekstien tulkitseminen   

T4 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja omakielisten teks-

tien käyttöön kielitaidon mukaan 

S2 L1, L4, L5 

T5 ohjata oppilasta edistämään peruslukutaidon sujuvoitumista sekä 

tekstien ymmärtämisen taitoja ja lukemisen strategiataitoja  

S2 L4, L5 

T6 ohjata oppilaita käyttämään lukutaitoaan ja tekstejä elämysten 

saamiseksi, tiedon hankkimiseksi ja arvioimiseksi sekä keskustele-

maan teksteistä 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   



684 
 

T7 auttaa oppilasta kehittämään ilmaisuaan sekä positiivista suhtau-

tumista kirjoittamiseen kielitaidon mukaan 

S3 L2 

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan ja sujuvoittamaan kirjoittami-

sen perustaitoja sekä tekstien tuottamisen taitoa  

S3 L1, L2, L5 

T9 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten ilmaise-

mista asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä 

S3 L1, L2 

 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T10 auttaa oppilasta ymmärtämään kielellistä ja kulttuurista identi-

teettiä sekä pohtimaan äidinkielen merkitystä 

S4 L1, L2 

T11 ohjata oppilasta tutustumaan keskeisimpiin rakenteisiin S4 L1, L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T12 ohjata oppilasta hyödyntämään oman äidinkielen taitoa kaikessa 

oppimisessa ja kehittämään eri tiedonalojen kieltä  

S5 L1, L4 

T13 tarjota oppilaalle välineitä omakielisen tiedon etsimiseen, pohti-

miseen ja arviointiin sekä tukea oppilasta omaksumaan itseohjautuva 

tapa opiskella omaa äidinkieltään 

S5 L1, L4, L5 

 
Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältö-

alueet vuosiluokilla 3–6 

 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa 

sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan 

kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoittei-

den saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalu-

eista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan yhteistyötaitoja, kuten kuuntelemista ja aloitteiden 

tekemistä sekä tehdään esityksiä hyödyntämällä omakielisen lähiympäristön ja median mahdollisuuksia. Har-

joitellaan oman toiminnan arviointia ja palautteen vastaanottamista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Työskennellään monipuolisesti erilaisten tekstien kanssa niin, että oppilaiden 

suhde omakieliseen tekstimaailmaan vahvistuu. Syvennetään lukemisen ja tekstien tulkinnan taitoa tutustu-

malla erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin, erityisesti kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaa otta-

viin teksteihin. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, muun muassa kysymistä, silmäilyä ja tiivis-

tämistä. Keskustellaan teksteistä, jaetaan lukukokemuksia ja syvennetään tuntemusta siitä, miten erilaiset 

tekstit rakentuvat. Kartutetaan sana- ja ilmaisuvarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kirjoittamisprosessin vaiheita sekä tekstin rakennetta. Harjoitellaan 

käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja sekä oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteitä ja niiden käyttöä 

omassa tekstissä. Kirjoitetaan yksin ja yhdessä tekstejä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Ohjataan pohtimaan kulttuurisen identiteetin muo-

dostumista sekä oman äidinkielen käyttöä kotona, koulussa ja lähiympäristössä. Tutustutaan oman äidinkie-

len keskeisimpiin rakenteisiin. 
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S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tutustutaan eri oppiaineiden käsitteisiin ja tekstikäytänteisiin 

sekä vertaillaan tiedonalojen tekstejä. Harjoitellaan omakielisen tiedon hakua ja median käyttöä. Esitellään 

ja harjoitellaan erilaisia kielenoppimisen strategioita. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 3–

6 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. 

Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kir-

jallisesti on sujuvoitunut ja miten hänen ilmaisuvarantonsa on monipuolistunut. Arviointipalaute tuottaa tie-

toa opetuksen suunnittelulle. Arvioinnin avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä 

sekä itsestään oman äidinkielen oppijana ja taidostaan hyödyntää kielitaitoaan oppimisen tukena. 

 

Oppilaan oman äidinkielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista 

suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 

vuosiluokan päättyessä opettaja käyttää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. Oppimisen edistymisen 

kannalta keskeisiä ovat oppilaan oman äidinkielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työsken-

telyprosessit ja oppimisstrategiat.  

 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokan päätteeksi  

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvän osaamisen kuvaus 

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen 

   

T1 kannustaa oppilasta 
toimimaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustaidot Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovai-
kutustilanteisiin. Oppilas kuuntelee 
ryhmän jäsenten näkemyksiä, ottaa 
heidät huomioon ja tekee aloitteita 
vuorovaikutustilanteissa.  

T2 kannustaa oppilasta 
erilaisten ilmaisukeinojen 
käyttöön, myös ryhmä- ja 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Erilaisten ilmaisukei-
nojen käyttö  

Oppilas osaa käyttää erilaisia ilmaisu-
keinoja. 

T3 ohjata oppilasta arvi-
oimaan omaa toimin-
taansa ja vastaanotta-
maan sekä antamaan pa-
lautetta 

S1 Oman toiminnan ar-
vioiminen sekä pa-
lautteen vastaanotta-
minen ja antaminen  

Oppilas osaa ohjatusti arvioida toimin-
taansa sekä ottaa vastaan ja antaa pa-
lautetta. 

Tekstien tulkitseminen    

T4 innostaa oppilasta lu-
kemiseen ja omakielisten 
tekstien käyttöön kielitai-
don mukaan 

S2 Lukeminen ja oma-
kielisten tekstien 
käyttö 

 

Oppilas lukee sovitut teokset tai teks-
tikatkelmat. 

 

T5 ohjata oppilasta edis-
tämään peruslukutaidon 

S2 

 

Peruslukutaidon suju-
voituminen sekä 

Oppilaan peruslukutaito on sujuvoitu-
nut. Oppilas ymmärtää sisällön ydin-
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sujuvoitumista sekä teks-
tien ymmärtämisen tai-
toja ja lukemisen strate-
giataitoja 

tekstien ymmärtämi-
sen ja lukemisen stra-
tegiataitojen hallinta 

asiat ja osaa käyttää joitakin ymmärtä-
misen perusstrategioita, esimerkiksi 
tehdä kysymyksiä ja johtopäätöksiä.  

T6 ohjata oppilaita käyt-
tämään lukutaitoaan ja 
tekstejä elämysten saa-
miseksi, tiedon hankki-
miseksi ja arvioimiseksi 
sekä keskustelemaan 
teksteistä 

S2 

 

Lukutaidon ja teks-
tien käyttö  

 

Oppilas osaa hyödyntää lukutaitoaan 
ja tekstejä elämysten saamiseksi, tie-
don hankkimiseksi ja arvioimiseksi 
sekä osaa keskustella teksteistä omien 
kokemustensa pohjalta. 

Tekstien tuottaminen    

T7 auttaa oppilasta kehit-
tämään ilmaisuaan sekä 
positiivista suhtautumista 
kirjoittamiseen kielitai-
don mukaan 

S3  
Ilmaisu tekstien tuot-
tamisessa 

Oppilas osaa käyttää teksteissään jos-
sain määrin erilaisia ilmaisuja. 
 
 

T8 kannustaa oppilasta 
harjoittelemaan ja suju-
voittamaan kirjoittamisen 
perustaitoja sekä tekstien 
tuottamisen taitoa  

S3  

 

Kirjoittamisen perus-
taitojen hallinta  

Oppilas tuntee pääosin kielen kirjoi-
tusjärjestelmän ja oikeinkirjoitusta 
sekä pystyy ohjatusti laatimaan kau-
nokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä.  

T9 innostaa oppilasta 
edistämään ajatusten ja 
kokemusten ilmaisemista 
asiateksteissä ja kauno-
kirjallisissa teksteissä 

S3 
 

Ajatusten ja koke-
musten teksteissä 
 

Oppilas pystyy ohjatusti teksteissään 
kertomaan ja selostamaan ajatuksia ja 
kokemuksia.  

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T10 auttaa oppilasta ym-
märtämään kielellistä ja 
kulttuurista identiteettiä 
sekä pohtimaan äidinkie-
len merkitystä 

S4  
 

Kielellisen ja kulttuu-
risen identiteetin ym-
märtäminen sekä äi-
dinkielen merkityk-
sen havainnointi 

Oppilas osaa kuvata kielellisen ja kult-
tuurisen identiteetin sekä äidinkielen 
merkitystä. 
 

T11 ohjata oppilasta tu-
tustumaan oman äidin-
kielen keskeisimpiin ra-
kenteisiin 

S4 
  
 

Keskeisten rakentei-
den tuntemus  
 

Oppilas tuntee oman äidinkielen kes-
keisimpiä rakenteita ja osaa käyttää 
niitä jossakin määrin. 

Kielen käyttö kaiken op-
pimisen tukena 

   

T12 ohjata oppilasta hyö-
dyntämään oman äidin-
kielen taitoa kaikessa op-
pimisessa ja kehittämään 
eri tiedonalojen kieltä  

S5 
 

Oman äidinkielen 
käyttö oppimisessa ja 
eri tiedonalojen kie-
len kehittyminen  

Oppilas osaa käyttää ohjatusti omaa 
äidinkieltään opiskelun tukena ja tun-
tee jonkin verran eri tiedonalojen 
kieltä. 

T13 tarjota oppilaalle vä-
lineitä omakielisen tiedon 
etsimiseen, pohtimiseen 
ja arviointiin sekä tukea 
oppilasta omaksumaan it-
seohjautuva tapa opis-
kella omaa äidinkieltään 

S5  
 

Omakielinen tiedon-
haku 

Oppilas tuntee jossakin määrin oma-
kielisen tiedonhaun lähteitä, osaa et-
siä tietoja sekä pohtia ja arvioida niitä. 
Oppilas osaa opiskella omaa äidinkiel-
tään itseohjautuvasti. 
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PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ OPPILAAN OMA ÄIDINKIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaiden oman äidinkielen taitoa 

kunkin kielitaidon mukaisesti. Oppilaat tutustuvat erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin teksteihin sekä oppivat tul-

kitsemaan, analysoimaan ja tuottamaan niitä. Oppilaiden suhde omakieliseen kirjallisuuteen ja kertomus- ja 

kulttuuriperinteeseen sekä kieliyhteisöön syvenee ja monipuolistuu. Oppilaat syventävät kielen ominaispiir-

teiden osaamistaan sekä hyödyntävät kielitietoaan ja -taitoaan erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimalla 

äidinkielen avulla tietoa eri oppiaineissa. Oppilaiden arvostus omaa äidinkieltä kohtaan vahvistuu ja heidän 

kykynsä käyttää kieltä tietoisesti ja luovasti kasvaa. Oppilaat omaksuvat tiedonhaluisen ja itseohjautuvan ta-

van opiskella äidinkieltään ja syventävät taitoaan vertailla kieliä sekä hyödyntävät eri kielten taitojaan moni-

puolisesti. Oppilaat omaksuvat keinoja kehittää kielitaitoaan myös perusopetuksen päätyttyä. Oppilaat sy-

ventävät opiskelumotivaatiotaan yhteistyössä kotien ja kieliyhteisön kanssa. 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät sisältö-
alueet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta edistämään taitoa toimia erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja arvioimaan omaa toimin-

taansa niissä 

S1 L1, L2 

Tekstien tulkitseminen   

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan lukuharras-

tustaan kielitaidon mukaan 

S2 L2, L5, L7 

T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriit-

tistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä 

ja tulkitsemista 

S2 L2, L4, L5 

T4 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan käyttää 

tekstejä ja lukutaitoaan tiedon hankkimiseksi, elämys-

ten saamiseksi sekä keskustelemaan teksteistä erilai-

sissa viestintäympäristöissä  

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa 

ilmaisuaan sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positii-

vista suhtautumista kirjoittamiseen 

S3 L2, L5 

T6 ohjata oppilasta sujuvoittamaan ja monipuolista-

maan kirjoittamisen taitoa sekä syventämään tekstila-

jien tuntemusta  

S3 L1, L2 

T7 kannustaa oppilasta tuottamaan kertovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

S3 L1, L2, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8 ohjata oppilasta pohtimaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiä sekä äidinkielen käyttöä, merkitystä ja 

asemaa osana erilaisia kieliyhteisöjä sekä hyödyntä-

mään erikielistä mediaa ja kulttuuritarjontaa 

S4 L1, L2, L7 
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kannustaa oppilasta tunnistamaan kielen erilaisia rekis-

tereitä, esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen eroja 

sekä kielen käyttöä eri tilanteissa 

S4 L2, L4 

T9 ohjata oppilasta syventämään tietojaan äidinkielen 

keskeisistä rakenteista ja analysoimaan niitä 

S4 L2, L4, L5 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena   

T10 auttaa oppilasta kehittämään taitoa käyttää äidin-

kieltään tiedonhaussa ja tiedonkäsittelyssä eri oppiai-

neissa ja ympäristöissä 

S5  L1, L4, L6 

 
Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältö-

alueet vuosiluokilla 7–9 

 

Oppilaan oman äidinkielen kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa 

sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat voivat laajentaa omaan 

kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoittei-

den saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalu-

eista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön tapahtu-

mista, harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipiteiden ilmaisemista, vertaillaan eri kieliyhteisöjen vuoro-

vaikutus- ja keskustelutapoja. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita hyödyntämällä omakielisen ym-

päristön ja median mahdollisuuksia. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista ja 

vastaanottamista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta omakielisiin teksteihin hyödyntämällä op-

pilaiden ehdottamia tekstejä. Laajennetaan lukemisen kohteita ja ohjataan käyttämään erilaisia lähteitä oma-

kielisten tekstien löytämiseksi. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja harjoitellaan lähteiden luo-

tettavuuden arviointia. Tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin. Jaetaan lukukokemuksia ja tulkin-

toja teksteistä erilaisissa viestintäympäristöissä. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan kertovien, kuvaavien, kantaa ottavien, pohtivien ja ohjaavien tekstien 

tuottamista erilaisia tarkoituksia varten sekä syvennetään kirjoittamisprosessin vaiheiden hallintaa. Sujuvoi-

tetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Syvennetään oman kielen oikeinkirjoituksen erityispiirteiden 

tuntemusta ja niiden hallintaa omassa tekstissä sekä pohditaan eri sanojen ja ilmaisujen merkitysten ja sävy-

jen vaikutusta tekstiin. Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä sekä keskustellaan ja annetaan palautetta niistä. 

 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan omakieliseen mediaan ja kulttuuritarjon-

taan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. Syvennetään oman äidinkielen keskeisten rakenteiden ja 

muiden piirteiden tuntemusta ja vertaillaan niitä suomen kieleen. Hankitaan tietoa myös Suomen kansallis-

kielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Syvennetään eri oppiaineiden käsitteiden ja tekstikäytänteiden 

tuntemusta. Laajennetaan omakielisen tiedonhaun käyttöä kaiken oppimisen tukena. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä 

vuosiluokilla 7–9  
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Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. 

Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kir-

jallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla oppilas saa tietoa 

kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan 

kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän 

oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liit-

teessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on oman 

äidinkielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaa-

misen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät 

ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-
voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-
lasta edistä-
mään taitoa 
toimia erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa ja arvioi-
maan omaa 
toimintaansa 
niissä 

S1 Oppilas oppii 
toimimaan mo-
nenlaisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
pystyy arvioi-
maan toimin-
taansa niissä. 

Vuorovaikutus-
tilanteissa toi-
miminen 

Oppilas osaa 
toimia satun-
naisesti itsel-
leen tutussa 
ryhmässä ja ar-
kisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Oppilas osaa 
toimia tavan-
omaisissa vuo-
rovaikutusti-
lanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia monen-
laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa ja pystyy 
arvioimaan toi-
mintaansa 
niissä. 

Oppilas osaa 
toimia tavoit-
teellisesti mo-
nenlaisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa ja 
pystyy säätele-
mään toimin-
taansa tilan-
teen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa 
oppilasta mo-
nipuolista-
maan lukuhar-
rastustaan kie-
litaidon mu-
kaan 

S2 Oppilas tuntee 
monimuotoisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 

Tekstimaail-
man ja luku-
harrastuksen 
monipuolis- 
tuminen 

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
yksinkertaisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä. 

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
tekstejä mutta 
pitäytyy enim-
mäkseen itsel-
leen tutuissa 
tekstilajeissa. 

Oppilas osaa 
lukea erilaisia 
kaunokirjalli-
sia, asia- ja me-
diatekstejä.  

Oppilas osaa 
lukea moni-
puolisesti eri-
laisia kaunokir-
jallisia, asia- ja 
mediatekstejä. 

T3 innostaa 
oppilasta ke-
hittämään erit-
televää ja kriit-
tistä lukutaitoa 
sekä erilaisten 
tekstien ym-
märtämistä ja 
tulkitsemista 

S2 Oppilas kehit-
tää erittelevää 
ja kriittistä lu-
kutaitoa sekä 
ymmärtää ja 
tulkitsee erilai-
sia tekstejä. 

Erittelevä ja 
kriittinen luku-
taito sekä teks-
tien ymmärtä-
minen ja tulkit-
seminen 

Oppilas osaa 
hyödyntää yk-
sinkertaisia 
tekstejä tehtä-
vän suoritta-
miseksi mallin 
mukaan.   

Oppilas ym-
märtää tekstin 
sisällön ydin-
asiat ja harjoit-
telee tarkaste-
lemaan teks-
tejä kriittisesti.   

Oppilas osaa 
tarkastella 
tekstejä kriitti-
sesti käyttäen 
joitakin teks-
tinymmärtämi-
sen strategi-
oita.  

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sia tekstinym-
märtämisen 
strategioita.  
 
Oppilas valit-
see, käyttää, 
tulkitsee ja ar-
vioi kriittisesti 
myös itselleen 
uudentyyppisiä 
tekstejä. 

T4 ohjata oppi-
lasta vahvista-
maan taitoaan 

S2 Oppilas vahvis-
taa taitoaan 
pohtia tekstien 

Taito hyödyn-
tää tekstejä ja 
lukutaitoa sekä 

Oppilas osaa 
hyödyntää yk-
sinkertaisia 

Oppilas osaa 
hyödyntää 
mallien avulla 

Oppilas osaa 
kirjoittaa ja 

Oppilas osaa 
kirjoittaa ja 
keskustella 
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käyttää teks-
tejä ja lukutai-
toaan tiedon 
hankkimiseksi, 
elämysten saa-
miseksi sekä 
keskustele-
maan teks-
teistä erilai-
sissa viestin-
täympäris-
töissä  

yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa 
sekä keskus-
tella teksteistä 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä. 

taito keskus-
tella teksteistä 
erilaisissa vies-
tintäympäris- 
töissä 

tekstejä ja 
pohtii apukysy-
mysten ja mal-
lien avulla 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa. 
   

ja itsenäisesti 
erilaisia teks-
tejä tiedon 
hankkimiseksi.  
 
Oppilas harjoit-
telee teksteistä 
keskustele-
mista tutuissa 
viestintäympä-
ristöissä.  

keskustella eri-
laisista teks-
teistä pohtien 
tekstien yh-
teyttä omiin 
kokemuksiinsa 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä. 

myös itselleen 
uudentyyppi-
sistä teksteistä 
kysyen, tiivis-
täen, kommen-
toiden ja poh-
tien tekstien 
yhteyttä omiin 
kokemuksiinsa 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista 
oppilasta ke-
hittämään 
teksteissään 
omaa ilmaisu-
aan sekä aut-
taa oppilasta 
vahvistamaan 
positiivista 
suhtautumista 
kirjoittamiseen 

S3 Oppilas roh-
kaistuu kehit-
tämään teks-
teissään omaa 
ilmaisuaan ja 
vahvistaa 
myönteistä 
suhtautumis-
taan kirjoitta-
miseen. 

Tekstien tuot-
taminen ja il-
maisu 

Oppilas osaa 
tuottaa apuky-
symysten ja 
mallien avulla 
yksinkertaista 
tekstiä. 

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suulli-
sesti mallien 
avulla tekstiä 
käyttäen itsel-
leen tuttuja il-
maisuja. 

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suulli-
sesti myös pi-
dempiä teks-
tejä käyttäen 
monipuolisia il-
maisuja.  

Oppilas osaa 
tuottaa kirjalli-
sesti ja suulli-
sesti monipuo-
lisia tilantee-
seen sopivia 
tekstejä käyt-
täen luovia il-
maisuja.  

T6 ohjata oppi-
lasta sujuvoit-
tamaan ja mo-
nipuolista-
maan kirjoitta-
misen taitoa 
sekä syventä-
mään tekstila-
jien tunte-
musta  

S3 Oppilas suju-
voittaa ja mo-
nipuolistaa kir-
joittamisen tai-
toaan ja oman 
äidinkielensä 
kirjoitusjärjes-
telmän hallin-
taa.   

Sujuva ja moni-
puolinen kir-
joittamisen 
taito, ymmär-
rettävän teks-
tin tuottami-
nen ja kirjoite-
tun kielen kon-
ventioiden hal-
linta 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisen teks-
tin, jonka vies-
tistä saa sel-
vää.  
 
Oppilas osaa 
käyttää yksin-
kertaisia ra-
kenteita sekä 
pääsääntöi-
sesti esimer-
kiksi virkkeen 
lopetusmerk-
kejä ja isoa al-
kukirjainta. 

Oppilas osaa 
tuottaa lyhyen 
tekstin, jonka 
viesti välittyy 
pääosin hel-
posti.  
 
Oppilas osaa 
jaksottaa teks-
tinsä ja nou-
dattaa kirjoite-
tun yleiskielen 
peruskäytän-
teitä. 

Oppilas osaa 
tuottaa tekstin, 
jonka viesti vä-
littyy helposti.  
 
Oppilas osaa 
hyödyntää kir-
joittamises-
saan tieto- ja 
viestintätek-
niikkaa. 

Oppilas osaa 
tuottaa ym-
märrettävän ja 
sujuvan teks-
tin.  
 
Oppilas osaa 
jäsentää teks-
tinsä ja kappa-
leensa loogi-
sesti ja kiinnit-
tää huomiota 
sanavalintoihin 
sekä noudattaa 
kirjoitetun 
yleiskielen pe-
ruskäytänteitä.  

T7 kannustaa 
oppilasta tuot-
tamaan kerto-
via, kuvaavia, 
ohjaavia, kan-
taa ottavia ja 
pohtivia teks-
tejä  

S3 Oppilas roh-
kaistuu tuotta-
maan kertovia, 
kuvaavia, oh-
jaavia, kantaa 
ottavia ja poh-
tivia tekstejä. 

Taito tuottaa 
eri tekstilajeja 
edustavia teks-
tejä 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla yksin-
kertaisia ja 
konkreettisia 
kertovia ja ku-
vaavia tekstejä 
itselleen tu-
tuista aiheista. 

Oppilas osaa 
tuottaa ohjaa-
via ja yksinker-
taisia kantaa 
ottavia teks-
tejä ja käyttää 
mallien avulla 
niille tyypillisiä 
keinoja.  

Oppilas osaa 
tuottaa pohti-
via ja erilaisia 
kantaa ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

Oppilas osaa 
tuottaa itsenäi-
sesti erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää moni-
puolisesti niille 
tyypillisiä kei-
noja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-
lasta pohti-
maan kielel-
listä ja kulttuu-
rista identi-
teettiä sekä äi-
dinkielen käyt-
töä, merkitystä 
ja asemaa 
osana erilaisia 
kieliyhteisöjä 
sekä hyödyntä-
mään erikie-
listä mediaa ja 

S4 Oppilas pohtii 
kielellistä ja 
kulttuurista 
identiteettiä 
sekä äidinkie-
len käyttöä, 
merkitystä ja 
asemaa osana 
erilaisia kieliyh-
teisöjä sekä 
hyödyntää 
omakielistä 
mediaa ja kult-
tuuritarjontaa. 

Kieli- ja kult-
tuuritietoisuu-
den kehittymi-
nen 

Oppilas osaa 
tunnistaa joita-
kin oman kie-
lellisen ja kult-
tuurisen taus-
tansa ominais-
piirteitä.  
 
Oppilas tuntee 
jonkin verran 
omakielistä 
mediaa ja kult-
tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa 
kuvailla mal-
lien avulla kie-
lellisen ja kult-
tuurisen identi-
teetin merki-
tystä ja vertai-
lee niitä apuky-
symysten 
avulla tuttuihin 
kieliin ja kult-
tuureihin, 
myös Suomeen 

Oppilas osaa 
kuvailla kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identi-
teettinsä sekä 
äidinkielen 
käyttöä, merki-
tystä ja ase-
maa muiden 
kielten jou-
kossa.  
 
Oppilas osaa 
hyödyntää 

Oppilas osaa 
kuvailla itse-
näisesti kielelli-
sen ja kulttuu-
risen identitee-
tin sekä äidin-
kielten merki-
tystä ja ase-
maa muiden 
kielten jou-
kossa yksilön ja 
yhteiskunnan 
kannalta.  
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kulttuuritar-
jontaa 

ja suomalai-
seen kulttuu-
riin. 

omakielistä 
mediaa ja kult-
tuuritarjontaa. 

Oppilas hyö-
dyntää luovasti 
ja itsenäisesti 
omakielistä 
mediaa ja kult-
tuuritarjontaa. 

T9 kannustaa 
oppilasta tun-
nistamaan kie-
len erilaisia re-
kistereitä, esi-
merkiksi puhu-
tun ja kirjoite-
tun kielen 
eroja sekä kie-
len käyttöä eri 
tilanteissa 

S4 Oppilas tunnis-
taa kielen eri-
laisia rekiste-
reitä, esimer-
kiksi puhutun 
ja kirjoitetun 
kielen eroja 
sekä kielen 
käyttöä eri ti-
lanteissa. 

Kielitietoisuu-
den kehittymi-
nen  

Oppilas osaa 
mallien ja apu-
kysymysten 
avulla tehdä 
yksittäisiä ha-
vaintoja teks-
tien ja kielen 
piirteistä, ku-
ten kirjoitetun 
ja puhutun kie-
len eroista. 

Oppilas osaa 
mallien avulla 
tehdä havain-
toja tekstien ja 
kielen piirteistä 
ja eri rekiste-
rien ja tyylien 
eroista. 

Oppilas osaa 
tunnistaa kie-
len eri rekiste-
reitä, puhutun 
ja kirjoitetun 
kielen eroja 
sekä kielen ti-
lanteista käyt-
töä.  
 
Oppilas osaa 
käyttää mallien 
avulla kielen 
eri rekistereitä. 

Oppilas osaa 
tunnistaa ja 
käyttää itsenäi-
sesti kielen eri 
rekistereitä, 
puhutun ja kir-
joitetun kielen 
eroja sekä kie-
len monipuo-
lista tilanteista 
käyttöä. 

T10 ohjata op-
pilasta syven-
tämään tieto-
jaan äidinkie-
len keskeisistä 
rakenteista ja 
analysoimaan 
niitä 

S4 Oppilas syven-
tää tietojaan 
äidinkielen 
keskeisistä ra-
kenteista. 

Keskeisten ra-
kenteiden tun-
temus ja 
käyttö 

Oppilas osaa 
käyttää yksin-
kertaisimpia äi-
dinkielensä ra-
kenteita apu-
kysymysten ja 
mallien avulla. 

Oppilas tunnis-
taa mallien 
avulla joitakin 
äidinkielensä 
keskeisiä ra-
kenteita ja 
käyttää niitä 
tutuissa ympä-
ristöissä. 

Oppilas tunnis-
taa mallien 
avulla ja itse-
näisesti oman 
äidinkielensä 
keskeiset ra-
kenteet ja osaa 
käyttää niitä 
erilaisissa vies-
tintäympäris-
töissä.  

Oppilas tuntee 
hyvin äidinkie-
lensä keskeiset 
rakenteet ja 
osaa käyttää 
niitä monipuo-
lisesti myös it-
selleen uuden-
laisissa viestin-
täympäris-
töissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa op-
pilasta kehittä-
mään taitoa 
käyttää äidin-
kieltään tie-
donhaussa ja 
tiedonkäsitte-
lyssä eri oppi-
aineissa ja ym-
päristöissä  

S5 Oppilas kehit-
tää toimivaa 
kaksi- ja moni-
kielisyyttään ja 
taitoaan käyt-
tää sitä moni-
puolisesti tie-
donhaussa ja 
tiedonkäsitte-
lyssä eri oppi-
aineissa ja ym-
päristöissä te-
kijänoikeuksia 
noudattaen.  

Omakielinen ja 
monikielinen 
tiedonhaku ja 
tiedonkäsittely 
tieto- ja vies-
tintätekniikkaa 
hyödyntämällä 

Oppilas harjoit-
telee käyttä-
mään äidinkiel-
tään tukena 
opiskelussa ja 
tiedonhaussa.  
 
Oppilas osaa 
hakea tietoa 
tavanomaisista 
lähteistä mal-
lien avulla. 

Oppilas käyt-
tää mallien 
avulla äidin-
kieltään ja mo-
nikielisyyttään 
tukena opiske-
lussa ja tiedon-
haussa.  
 
Oppilas nou-
dattaa tekijän-
oikeuksia ja 
tietää, mitä yk-
sityisyyden 
suojalla tarkoi-
tetaan.  

Oppilas osaa 
käyttää itsenäi-
sesti äidinkiel-
tään ja moni-
kielisyyttään 
tukena opiske-
lussa ja tiedon-
haussa.  
 
Oppilas harjoit-
telee lähteiden 
valintaa, käyt-
töä ja luotetta-
vuuden arvi-
ointia.  
Oppilas erottaa 
yleensä faktan 
mielipiteestä. 

Oppilas käyt-
tää monipuoli-
sesti ja itsenäi-
sesti äidinkiel-
tään ja moni-
kielisyyttään 
tukena opiske-
lussa ja tiedon-
haussa.  
 
Oppilas osaa 
arvioida tieto-
jen käytettä-
vyyttä ja läh-
teiden luotet-
tavuutta ja va-
lita tehtävään 
sopivat läh-
teet.  

 

 

TODISTUKSET 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän oppilaan oman 

äidinkielen opiskelusta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai 

numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä 

oppilaalle annetaan erillinen osallistumistodistus. 


